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 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 

 یرمان: آلودگ  نام

 قناعت یدآناه :نویسنده

 ی: عاشقانه اجتماع ژانر 

 

 

 : خالصه

به نام هلن است که در  یدختر  یزندگ  یکدرامات یبر مدار پرده یآلودگ  رمان
 یچالهیاهو آرام، به س دغدغهیب  یبه زندگ  یدنو رس یتفرار از مشهور یر مس

را  یو ناب  یفلط یکه عاشقانه  شودیپرتاب م یبا مرد جذاب  یپنهان  یرابطه
 به عشق دهد. لیمجا یبه راحت  یستاما شهرت قرار ن زندیرقم م یشابر 

 

 

 نام خدا به

 

 

 یمدرختان را نجات ده یجیتالیاندن کتاب دخو با
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 :مقدمه

  یستن یفرار راه

  یشومجوره پاک نم یچآلوده ات شده ام که ه یقدر به

  یتصدا  آلوده

 نگاهت  آلوده

 آغوش بزرگت  آلوده

 پاک کند ؟تو را از تن من که بتواند نقش   کیست

 من ! یآلودگ  یاند به تماشا یستادهتمام شهر ا وقتی

 قناعت آناهید

 

 

 

 ست ! یآلودگ  یک داستاِن  این

 

،دستم را چرخاندم بلند برداشتم  یو قدمها یدمکش  یرونبلند ساک را ب دسته
 کردند   یشکل به من دهن کج  ینساعت به بدتر  یو عقربه ها
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بار پنجم زنگ  یام را که برا یخودم کردم و گوش ی الهحو ییدلم ناسزا توی

 و گفتم : یدمکش  یرونب یفمپشت ک یباز ج یخوردم

   یاالو رو ـ

 خسته بود ودرمانده  صدایم

 ساعت چنده ؟ یدونیتو دختر ... م ییکجا ـ 

 شما ؟ یینفرودگاه ، کجا یدماالن رس ینهم ـ

 ، بجنب  یستادیما یتگ  یجلو ـ

  یدمبخش یشتریسرعت ب یمفرستادم و به قدم ها یبمج یرا تو گوشی

  یدمشانکه دقت کردم د  یشدم کم یخارج  یسالن پروازها وارد

که   یو قد بلند یکلبودند و مرد درشت ه یستادههردو کنار هم ا یار و زان رویا
 بود  یستادهآنها ا یپشت به من داشت جلو

از سرم ُسر بخورد   یرمباعث شد شال حر   ینتر راه بروم و هم  یع کردم سر   سعی
  یزدصورتم بر  یمواجم تو یو موها

برگشت و نگاهم  یشاندست بلند کرد و مرد قد بلند رو به رو یدنمبا د رویا
 کرد 

 یرونرا تند تند ب یمکه نفسها  یهول کرده درحال یدمرس یکشانکه نزد  همین
 گفتم :  یانهکامال دلجو  یبا لحن یدادمم

 بود  یچیدهرستوران بدجور بهم پ یکارا  یدمنو ببخش یکنمخواهش م ـ
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به سمت آن مرد جوان  یدستانم را فشرد و وقت   یار ، زان  یدبوسگونه ام را    رویا

 خوردم ... یکه یلحظه ا یچرخ خوردم و سر باال بردم و نگاهش کردم برا

از  یکیقسم بخورم او  یتوانستمنگاه کردن نبودم اما م یوناصال اهل تلوز من
 بود ! یونتلوز یها یمجر سازها و برنامه  ینمعروف تر 

 به او اشاره کرد و گفت : زانیار 

 من ـ برهان ـ یمیدوست صم ـ

 بردن نامش کامال مطمئن شدم که او خودش بود  با

 یادیو معروف ز یگر بردار بود و به واسطه شغلش دوستان باز یلمف زانیار 
 از همان ها  یکیهم  ینداشت ا

 گفتم :  یمراه لبخندبرهان بردم و ه یرا جلو دستانم

 خوشوقتم  ـ

شلوارش فرو برد ، تنها نگاهم  یبج یام دستش را تو یاو در کمال ناباور اما
 کرد و گفت :

  ینبه همچن ـ

بردم و  یینو هوا مانده بود را پا ینزم یانخجالت زده دستم را که م کامال
 گفت :  یارو

  یمشد هنوز کارت پرواز هم نگرفت یر بچه ها د ـ
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 یر مردم کوچک و بزرگ ، پ  یمکارت پرواز بود  یلکه در صف تحو  یمدت   تمام  در 

و او  یکردندم یاو ابراز خوشحال یدنو از د یرفتندو جوان به سمت برهان م
اش با من کال   یهاما در برخورد اول  یکردتمام با آنها برخورد م  ییهم با خوشرو

کنم چه   اهشنگ  یحت   یخواستکه اصال دلم نم  یکرده بود جور  یمرا ضربه فن
 را با او بگذرانم ... یالتمده روز تمام از تعط ینکهرسد به ا

بود که من  ینجاشد و قسمت خوب ماجرا ا یهم وزن کش یمانها چمدان
نبود مدت   یازین  یگر پرداخت کرده بودم و د  ینترنتیعوارض خروج از کشور را ا

 یمترف ورتبه سمت چک پاسپ یکراستو  یمصف بگذران یرا تو یزمان طوالن 
 را چک کند  یخروج  یترفت که شماره گ یار و بعد هم زان

 تا زمان پروازمان فرا برسد  یمنشست یز و دور م یمشاپ رفت یکاف   به

دستانم نگه   ینگذاشتم و سرم را ب  یز م  یسفارش دادم و بعد آرنجم را رو  چای
 داشتم 

 زده بودم له  و کشده بودم و تمام وقت را با کادر رستوران سر   یدار صبح زود ب  از 

 به انفجارمغزم نمانده بود  یزیچ و

  یدمشن یوبرهان را م یاصحبت آهسته رو صدای

 هم با لبخند نگاهم کرد و گفت : یارا باال آوردم و نگاهشان کردم ، رو سرم

 عشق من چطوره ؟ ـ

 فرستادم و گفتم : یروندادم و نفسم را ب یهتک یصندل یپشت  به
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 داغون ـ

نگاهم را هم حرامش نکردم   یمن  یشد و من حت   یحس م  نگاه برهان  سنگینی
 کرده بود   یع هم در دلم نثارش کردم که آنگونه مرا ضا ییو ناسزا

  یوستهم به ما پ یار و زان یدندچ یز م یرا رو سفارشمان

برهان را خطاب به خودم  یچرخ دادم که صدا یفنجان چا یرا رو نبات
  یدمشن

 ؟ ینشما رستوران دار ـ

 اهش کنم سرم را تکان دادم و گفتم :ه نگآنک بدون

  ینطورههم ـ

 یستـ هلن صفر تا صد اون رستوران خودش راه انداخته ، برهان معرکه ن  رویا
 ؟

 برهان  یرایمردانه و گ یباز هم صدا و

 هلن ؟ ـ

نامش  یدپرس یصدا زد که انگارم یرا صدا زد اما خطاب نبود بلکه جور نامم
 هلن است ؟!

  یلبخند  یمچهردم و کامال حق به جانب نگاهش کردم و او نرا باال ببار سرم    این
 خوش فرمش نشاند  یلبها یرو

 گفت :  زانیار 
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 دخترخود ساخته اس  یههلن  ـ

 از من کرد  یدو تمج یفشروع به تعر  یاپشت بندش رو و

 یچه یاکنند متنفر بودم و رو  یفها از من تعر  یبهغر  یجلو ینکهاز ا همیشه
 را ینوقت ا

  یدفهم ینم 

 ینقطه ضعفش گذاشتم و با لبخند معن یدست رو یهم در کمال نامرد من
 نگاهش کردم و گفتم : یدار

  یخاله جان ممنونم شما لطف دار ـ

 یکرد و بعد هم ساکت شد ول  ییر حالت صورتش تغ یدانستمکه م  همانطور 
 کنار گوشم آورد و گفت :  نگذشت که سرش را یا یقهدق

 و خاله صدا نکن ؟به تو نگفتم منمگه هزار بار  ـ

 را گرد کردم و گفتم : چشمهایم

 ؟ یستی، ن یگهد یخب تو خاله من ـ

  یمدار یِد بچه من و تو فقط سه سال تفاوت سن ـ

 ؟ یهخب ربطش چ ـ

 کرد و برهان گفت :  یغره ا چشم

 به !خو یلیخ یگریباز یشما چهره تون برا ـ



  

 
10 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ود با خودم ب یقارا باال بردم ، دق سرم

 را خوردم و گفتم : یماز چا یا جرعه

 ؟ یکنیدهم کار م ینمامگه شما س ـ

 تکان داد و گفت : ینرا به طرف سرش

 !! یهمکار یشنهادپ یهبود نه  یفتعر یه یننه ...  ا ـ

 لب گفتم : یر را باال بردم و ز ابروهایم

 آهان  ـ

 گفت :  یزدرا هم م یشکه چا  یدر حال زانیار 

 وده هلن قبال مدل ب ـ

دوباره نگاهم   ینکها  یو برخالف تصورم به جا  یدبرهان باال پر   یکه ابروها  دیدم
  یدرا نوش یشانداخت و چا یینکند سرش را پا

 بار من نگاهش کردم ... ینا اما

ته خوشرنگ و پرنفوذ بودند و الب  یراحال گ  یننداشت اما درع یدرشت   چشمان
 یلیپهن و نه خ یلینه خ یا، ابروه یزدم یشمیبه  یکه گاه   یرنگ  ی، عسل

 یز امد و عضو وسوسه انگ یمتناسب که کامال به صورتش م ینینازک ، ب
 رمبود کامال برجسته و خوش ف یشافزود لبها یاش م یباییصورتش که به ز

چانه   یو رو  مردانه و جذابش کرده بود  یشاز ب  یشکه ب  یکم پشت   یشو ته ر
  یشدم یدهد یاهشس یشته ر ینب یداش چند تار سف
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را  یمانداختم و چا یینسرم را پا یردبرگردد و مچ نگاهم را بگ ینکهاز ا قبل

  یدمالجرعه سرکش

را  یشکه اکثر برنامه ها  یرانا یونمعروف تلوز یـ مجر  یخانیبرهان سار ـ
 ها بودند  ینتر   ینندهو هرکدام از پرب یکردم یکنندگ   یهخودش ته

از دختران عاشق قد و  یمیبودم ، ن یدهو به چشم د یدانستمکه م  ییآنجا تا
 بودند  یشباال و چشم و ابرو

نشسته بودند و  یز م یک چند دختر دور  آنطرف تر کردم ، یز به دو م نگاهی
من نشسته   یرو  که رو به  یکس  یبرا  یزدندبود و له له م  ینجاکامال حواسشان ا

 انداخت  یهم به آنها نم ینگاه  یمو ن

بلند شدند جلو آمدند و اجازه گرفتند   یاوردقت نسرانجام دخترها دلشان طا  و
 ... یرفتپذ ییو او هم با خوشرو یاندازندبا او عکس ب

و البته محافظ   یبازرس یتو بعد از عبور از گ یمرفتن شده بود بلند شد موقع 
 یشبرا یبرهان گذاشته بود تا طرفدارها مشکل یکه خود فرودگاه برا  ییها

  یمشد یمانکنند وارد هواپ یجادا

ساعت در سالن  یک به مدت  یدو حاال با یدیمتا به قطر رس یمرا گذاراند پرواز 
بار  یبرا یو وقت  یمماند یم یامان به مقصد اسپان یمنتظر پرواز بعد یتترانز 

  ینمکنار برهان بنش  یدبا ینبار متوجه شدم ا یمشد یماوم سوار هواپد
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نشسته بود و سرش  یشتوجه به من سرجا یبه برهان انداختم که ب  نگاهی

بعد سرش را بلند کرد و به من که هنوز  یبود ، اندک  یلشموبا یبه گوش
 بودم نگاه کرد و گفت : یستادها

  ینشما کنار پنجره بش یخوایم ـ

 شما راحت باش  نه نه ـ

 یگاهمشکل من حضور خودش بود نه جا  یدانستبعد کنارش نشستم ، او نم  و
 ام  یصندل

 سرم بود  یرو یریبه تن داشتم و شال حر  یتاه و بسته کومانتو جل یرانا از 

ام جا دادم و بعد بلند شدم   یدست   یفک  یرا از سرم برداشتم تا کردم و تو  شال
متوجه نگاه  ینمبنش ینکهسرم گذاشتم ، قبل از ا یباال یمحفظه  یرا تو یفمک

ت چهره اما حال  یکردام نگاه م  ییمواج ، بلند و خرما  یبرهان شدم که به موها
اش داد من هم   یتفاوت بود بعد هم دوباره حواسش را به گوش  یش کامال ب ا

 نشستم  یمسرجا

و  یشددستانم مشت م یماآف هواپ یکموقع ت یشهمن که همبرخالف  
 بود  یالخ یاو کامال خونسرد و ب  یفشردمهم م یچشمانم را رو

 یکلکه با آن ه  که بلند شد چشمانم را باز کردم ، به او نگاه کردم  هواپیما
بلندش  ی، پاها یرسیدبه نظر م یناراض یآن صندل یدرشت و قد بلندش رو

خودم فکر  یشو تا شده بود ... و من پ یدهجلو چسب یلکامال به پشت صند
 بود  لندو قد ب یکلدرشت ه یایدبه نظر م یوناز آنکه در تلوز یشکردم ب
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 شد و گفت : یرهرخم خ یمبه ن یاندک  یدچرخ سرش

 تا بارسلون ؟ یمساعت راه دار ندچ ـ

 اش مواجه شدم و گفتم : یرا چرخاندم و با چشمان نافذ و عسل سرم

 ودا هفت ساعت حد ـ

 ؟ یکنیدرفت و آمد م یادز ـ

 تکان دادم و گفتم : سری

  یذارهبرام نم یوقت  یبارستوران تقر  یمتاسفانه نه ... کارها ـ

  رمایمادرم وقت کم م یدند یبرا یشهمن هم هم ـ

  یکنن؟م یمادر شما هم خارج زندگ  ـ

 و گفت : یدکش  یآه مانند نفس

 نه تهرونه !  ـ

 باال رفت و گفتم : ابروهایم

  یکنیدم یپس خودتون کم کار ـ

 را به منظره ابر باران آسمان داد و گفت : نگاهش

  یدشا ـ

دم آنقدر خسته بو یدیمو خسته کننده به فرودگاه رس  یپرواز طوالن   یک از    بعد
 خواب آسوده ... یک و  یخواستدوش آب گرم م یکتم که دلم و سردرد داش
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 یروقتشب بود و د ینکه، با ا یدیمو به خانه رس یمفرودگاه شد یتاکس سوار 

 و منتظر ما مانده بود  یدهباز هم مامان نخواب

 یشهو او مثل هم  یدمچرخدار مامان زانو زدم و دستانش را بوس  یصندل  جلوی
دم و ، دستانش را فشر  یکردم یمپر مهرش تماشا ل و با لبخنددر سکوت کام

 گفتم : 

 برات تنگ بود مامان  یلیدلم خ ـ

تر شد ومن سرم را بلند کردم تا بتواند راحت تر گونه ام را  یقعم لبخندش
 ببوسد 

بودم را  یختهفرودگاه ر یکه تو  یبعد به سمت اتاقم پرواز کردم تا برنامه ا و
 کنم   یعمل

 خواب راحت ... یک گرم و ب  آ  دوش

*** 

 خوردم و چشمانم را باز کردم  غلتی

 صبح از پنجره وارد اتاقم شده بود ... روشنایی

 خنک صورتم را نوازش کرد  یمیاتاق را باز کردم و نس پنجره

 اورد  یبود و آدم را سرحال م یبارسلون عال یبهار هوای

 یباتاپ گشاد اما ز یک مراه برش دار ه یرا شانه زدم شلوار پارچه ا موهایم
 شدم ... یر و از پله ها سراز یدمپوش
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هم کنارش نشسته بود و  یاصبحانه بود ، رو یز چرخ دار مامان کنار م صندلی

  یکردآرام با او صحبت م

اما دلمان به  یدشن یمنخواه یاز مامان جواب  یزمان  یچه یدانستیمم ینکها با
 ...سش که هنوز پا برجا بود او خوش بود و هوش و حوا یداریقدرت شن

دختر خانواده  ینو آخر  ینبه مامان مطلع بودم ، او دوم یاقه خاله روعال از 
 بود !

که با هم   یادیز یحال تنها خواهر مادر من که با وجود فاصله سن یندر ع و
 شان بود  ینخواهرانه ب یمیتیداشتند اما باز هم صم

 یکردند و مراقب مامان که زن   یماشاسالم کردم ، هردو با لبخند تم یانرژ پر 
 یمبرا یینام داشت با خوشرو یالو هم سن و سال مامان بود و زو یاییاسپان
 یز پشت م یامامان و رو یگونه   یدنو من بعد از بوس یدعقب کش یصندل

 نشستم و پر اشتها شروع کردم و گفتم :

 نشدن هنوز ؟ یدار و اون آقا بد عنقه ب یار زان ـ

 کرد و گفت :  یاخم تصنع یاوکرد ، ر نگاهم   مامان

 منظورت برهاِن ؟ ـ

 گشاد شده اش گفت :  یتکان دادم او با چشمها ییدبه تا سری

 یهپسر خوش برخورد و خوش خنده ا یلیخ یستن یگیکه م  ینطور ا یچمه ـ
   ی، باهاش برخورد نداشت 
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 ا از قهوه پر کرد و من گفتم :فنجانم ر  یالام را فرو دادم و زو لقمه

مگه   یمقششنگ با هم برخورد کرد  ینهمون برخورد اولش بسم بود ، همچ  ـ
 افتاده  یلعبوس فکر کرده از دماغ ف ی؟! ... پسره  یدیند

کنار   یصندل  یرفت و بعد کس  یدیرو به سف  یاکه رنگ رو  یدمد  یلحظه ا  برای
 و نشست  یدمن را عقب کش

 نبود برگردم، خودش بود ... الزم

 افتاده بود   یلاغ فه انگار از دمپسر بد عنق ک همان

سالم کرد  یهنگاهم کند به بق ینکهجن زده ها نگاهش کردم و او بدون ا مثل
مرا در   یلبش بود نشان از آن داشت که تمام حرفها  یکه رو  یو لبخند واضح 

 بود  یدهمورد خودش شن

که هر   یتش را به سمتم دراز کرد و با خنده ادس یدهم به سمتم چرخ بعد
 گفت :  یشدم یاننما یشتر ظه بلح

  یر صبح به خ ـ

 بودم  یدهخشک یمباز مانده بود و سرجا دهانم

از دست دادن با من طفره  یالیخ یکه در برخورد اول در فرودگاه با ب   کسی
و  دستش را به سمتم دراز کرده یطنتش یو کم ییرفته بود حاال با خوشرو

 منتظر دست دادن من بود 
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دست دادن تکان داد و من دستانم را باال بردم و  یمعندستش را به  دوباره

دار مشغول صبحانه اش شد  یو بعد با همان لبخند معن یمبا هم دست داد
 و من که کامال خراب کرده و سردرگم بودم قهوه ام را مزه کردم 

 ند شد و گفت :بل یز بود از پشت م ینکه مثل من شرمگ  رویا

 کنم   یدار ب یار زان یرمم ـ

 به سمتم خم شد و گفت : یبرهان کم یاروتن رف با

  یخوامکردم عذر م  یاحترام یفرودگاه ناخواسته بهتون ب  یاگر تو ـ

سرم را بلند کردم نگاهم با همان نگاه   یهمراه بود ، وقت   یبا شوخ   یکم  لحنش
 نگاهش را گرفت و گفت : یعنافذ گره خورد و او سر  یشمی یعسل

بسازن  یهبرام حاش یخوامستم چون نممواظب رفتارم ه یرانا یمن تو ـ
 ین...فقط هم

داشت صدها دردسر به همراه  یتمز  یکاگر  یتحق با او بود معروف کامال
  یاوردخودش م

 گذاشتم و آهسته گفتم :  ینرا زم فنجانم

  یخواممنم معذرت م ـ

 شما چرا ؟ ـ

 چون قضاوتتون کردم  ـ
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ن چشمانم افتاده بود ، ام شد چشمان خوشرنگش به جا یرهبار کامال خ این

  یدماز ان نفهم یزینا مفهوم که چ ینگاه 

زود تر از او سرم را برگرداندم و با لبخند مامان مواجه شدم که شاهد  من
 گفت ...  ینم یچه یشهما بود و مثل هم یحرفها

*** 

 شده بود  شب

 را آماده کند  یاطح یز گفته بودم م  یالزو به

 بردمش   یاطرا عوض کردم و به ح  یشلباسها  مامان را شانه زدم  یموها  خودم

 نشسته بودند  یز ها دور م بچه

  یدوز یم یمیمال یمنس یبود و هرازگاه  یعال هوا

دادم  یلشتحو یسر تکان داد و من لبخند یمنشستم برهان برا یصندل روی
 ... 

بودمش وحاال شلواراسپرت مارک دار  یدهاسپرت ند یپسفر با ت ینقبل از ا تا
اش را به   ینهبود که تمام عضالت بازو و س  یدهپوش  یدشرت سف  یت   ک یهمراه  

 گذاشته بود   یشنما

را از آب  یوانمانگذاشت و ل  یمانخودش را جلو یخانگ  یک از ک یمقدار زویال
 آناناس پر کرد 
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دست پختش خوب بود ، زن  یشههم یالدهانم گذاشتم ، زو یک ک یا تکه
و به خانه و خورد و  یکردم ینگهدار یب بود و از مامان به خو یبا محبت  یار بس

  یکردم یدگیخوراکش هم رس

خواننده  یراشک یسالمند یهشب الیگفته بود زو  یاز وقت  یارنگذردخدا از زان اما
افتاد به زور خنده ام  یم یالست هر موقع چشمم به زو یاییمعروف اسپان ی

  یکردمرا کنترل م

 یالنگاه به زو  یک  یدکه خنده ام را د  ر ایهم دوباره خنده ام گرفته بود و زان  حاال
  یداز خنده ترک یکبارهانداخت وبعد به 

 ام خوردم و گفتم : یوهاز آب م مقداری

 کنه شوهر خاله   یکارتخدا بگم چ ـ

 خنده اش گفت : میان

  یستممنم شوهر خاله ات ن یستخاله ات ن یارو یوقت  ـ

 یار رو به زان یاشد ، رو میشتر داد که باعث خنده ب یلمتحو یبعد اخم تصنع و
 گفت :

  یستممن گفتم خاله صدام نکنه منکر نسبت مون که ن ـ

 و گفت : یدخند برهان

 ؟ ید، مگه چند سال تفاوت دار یدخواهر  یکنهفکر م ینههرکس شمارو بب ـ

 دستش را باال برد و عدد سه را نشان داد  یبا حالت با مزه ا رویا
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 به خنده افتاد و گفت : برهان

 شما دو نفر  یچونیدپ یچقدر خوب سنتون رو م ـ

 و من گفتم : یدخند رویا

 یهخب  یچرخون  یلقمه رو دور سرت م یدارشما  یستدر کار ن یچوندنیپ ـ
 کلمه بگو چند سالتونه و خالص 

 زد که فقط مخصوص خودش بود  یخاص لبخند

  یدام شد و بعد پرس یرهخ اندکی

 خب شما چند سالتونه ؟ ـ

 را نشان دادم و گفتم :  یارو اشاره انگشت با

 و هشت سالشه  یستب ـ

 یا یبندهدادم با لبخند فر  یهتک یادامه بدهم به صندل ینکهبعد بدون ا و
 یدگفتم ندارم بلند بلند خند  یالخ یدانتظارش را تماشا کردم و او هم که د

 تکان داد و گفت : یسر 

 ؟ یکنیمعادله طرح م ـ

 م :باال انداختم و گفت شانه

 واضحِ  ـ

 اش خورد  یوهاز آبم یاش شدم و او کم یرهخ همانطور 
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را  یتارمحرکت گ یک اشاره کرد و بعد با  یاپرت شد که به رو یار به زان حواسم

 اش دراورد و گفت : یاز پشت صندل

 وقتشه هلن خانوم  یگهخب د ـ

 را گرفتم و گفتم : گیتارم

 کجا بود ؟  ینا ـ

 ـ برامون بخون  رویا

 بلند شد  یشو صدا یدمتارها کش یور  دستی

 رو بخون  یسیـ اون آهنگ انگل رویا

 یتآهنگ ال  یسسل  یسیو شروع کردم به انگل  یدلغز   یتار گ  یتارها  یرو  دستم
 را که دوستش داشتم خواندم  یو عاشقانه ا

چرا  یدانمخواندم و نم یگرید یکردم ، جمله   یادهتارها پ یرا رو یگرید ُنت
  یدلغز  یبرهان م ینم رونا خود آگاه چشما

 یار را کنار بگذارم که زان  یتارمدست زدند و خواستم گ  یمتمام شدن آهنگ برا  با
 گفت :

 بخون  یحاال ترک  ـ

 گفتم :  یرکیز با

  یخونمهم م یاستانبول ترک  یمهروقت رفت ـ
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 رو کرد به برهان و گفت : رویا

 صحبت کنه  یتونههلن به چهار زبون م ـ

 گفت :  ین، نگاهم کرد و با تحس یدال پر برهان با ابروهای

  ینآفر  ـ

 گفتم :  یالبخند زدم و رو به رو تنها

 چهار تا کجا بود ؟ ـ

  یگهد یهم بلد یـ عرب  رویا

 و گفتم : خندیدم

 دست و پا شکسته است  یلینه بابا اون خ ـ

 یشگانن  یز م  یر از من که دست بردم از ز  یدو تمج  یفلب باز کرد به تعر   دوباره
 گرفتم که باعث شد ساکت شود   یشاز پا یک کوچ

برهان صحبت کردند و من در سکوت  یدموقع شام در رابطه با پروژه جد تا
 یارو یقتازمان کوتاه متوجه شده بودم که حق ینهم ینظرش داشتم تو یر ز

،  یبنج یواقع یبود و به معنا ی، مرد خوب و خوش مشرب  یگفتدرست م
 یلیخ  ینو ا  یشدنم  یزود خودمان   ییلنبود و خجوان پررو    یمثل اکثر مرد ها

 خوب بود 

رفتار مردانه و  ینو هفت ساله بود و ا یاو حدودا س یدانستمکه م  ییآنجا تا
 یسن و سالش بود ، او مرد جا افتاده اما جوان   یلبه دل  یدحساب شده اش شا
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نوجوان  یتمام دختران جوان و حت  یشداش باعث م یافهو ق یپبود که ت
 یا  القهکه ع  ییوقت درک شان نکردم آنها  یچکه من ه  یشوند جور  جذب او

 یشناخت  یچآن هم از دور و بدون ه یکنندم یدامعروف پ یبه آدم ها ینآتش
 ... 

و بعد با شناخت   یکندظاهر به هم جذب م  یابتدا دو طرف را از رو  یواقع  عشق
 ... یرسدبه کمال م یدرون  یها یباییز

خواست خودم   یمرخصش کردم ، دلم م  یدچ  یز م  یکه بساط شام را رو  زویال
 لذت بخش بود  یمبه مامان غذا بدهم ، برا

 و آرام در دهانش گذاشتم  یدمظرف کش یسوپ تو کمی

 بود  یدهفا یهم ب  یابه غذا نداشتم و اصرار رو یلیم یچه خودم

،  یدمکش  یرشحر  یراهنبه پ یمامان را کامل دادم دست  یاز آنکه غذا بعد
  یامدهم به او م یلیبودم و خ یدهخر  یشبرا یهترکخودم از 

  یدمبردم و آهسته پرس یکشرا نزد سرم

 ؟ یادمامان خوابت م ـ

 یهم فشرد و من بلند شدم و او را تا تخت خوابش همراه   یرا رو  چشمانش
 کردم  

تنش  یرا رو یبه تنش پوشاندم و بعد رو تخت  یاطخوابش را با احت لباسهای
 گفتم  یر به گونه اش زدم و شب بخ یمرتب کردم بوسه ا
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  یمانرا صدا زدم و از او خواستم برا یالزو یرفتمم یاطکه به ح یدر حال 

  یاوردب یدنینوش

 یاندک  یدبود با جمله ام به سمتم چرخ یستادهکه حاال کناراستخر ا برهان
 شد   یرهآب استخر افتاده بود خ  ینگاهم کرد و بعد دوباره به عکس ماه که تو

 شان زده بود  یبکجا غ  یدانمنبودند ، نم یاو رو یار زان

شلوارش برده  یبج ی، دستانش را تو یستادمجلو رفتم و کنارش ا آهسته
 م کند گفت :نگاه ینکهبود حضور مرا حس کرد بدون ا

 آره ؟ یبه مادرت عالقه دار یلیخ ـ

 مکث گفتم : یاندک  با

از مادرم  یشتر پدرم رو بکه   بگم یدبا یستمن ییکه آدم دروغ گو  ییاز اونجا ـ
 دوست داشتم 

 شد و گفت : یلبه سمتم متما یو سرش را تکان تکان داد بعد کم خندید

  یبیچه اعتراف عج ـ

سرم را باال  یدنشد یو من مجبور شدم براکامل به طرفم چرخ خورد   بعد
  یرمبگ

اد و هفت یکو من که قدم  یشتر ب یدشا یامتر و نود بود و  یکاو حدود  قد
با آن صندل پاشنه هفت  یشدممحسوب نم یدختر قد کوتاه  یرانو در ا بود

 ... یمداشت یادیام باز هم تفاوت قد ز یسانت 
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 ـ شما پدرتون فوت کردن ؟ برهان

  یشهم یـ بله ، پنج سال  

 نگاه کردم و گفتم : یاطح ینکوتاه و سنگ چ  یوار را چرخاندم و به د سرم

جا  ینمامان و هم یشپ یامکرد من ب  یسع ییلخ یابعد ازفوت پدرم  رو ـ
تهران رو رها کنم ... تمام  یتو یمرستوران بزنم اما من نتونستم خونه پدر

 پدرم اونجاست خاطرات 

 کردم گفتم :  مکث

  یکنماون خونه حسش م یتو یهنوز هم گاه  ـ

رنگم که  یشده صدف  یشژل یبود و نگاهش به ناخن ها یینسرش پا برهان
سرش   یبود و وقت   یگرید  یبود اما فکرش جا  یداپ  یباییلم به زاز صندل مخم

  یکردهبه حرف من فکر م یدمرا تکان داد فهم

رساند   یز ، برهان خودش را به م  یدچ  یز م یرا رو  یوهاالد مو س یدنینوش  زویال
  یدو پرس

  یکنیصحبت م ی؟ ... عال یکرد  یزندگ  یاچند سال اسپان ـ

 ینجاو مادرم ا یرانا یمم اما بعد با پدرم رفتودب ینجاا یحدودا تا ده سالگ  ـ
 موند 

، معلوم بود فرد فوضول و سبک  یدنپرس یزیاما چ یدحرفم ابروانش باال پر  از 
  یستن یسر 
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 را کنار زدم و گفتم : یمکه داشتم موها  یذات  یدلبر  با

 ؟ ینبلد یاییشما اسپان ـ

  یستمنه بلد ن ـ

 ؟ یکنممبت صح یمن عال ینپس از کجا متوجه شد ـ

  یشدتر م یافهخوش ق یخندیدکه م  ی... زمان  خندید

 ... یو مشخصه که کامال مسلط  یکنیروان صحبت م ـ

 حرفش نا تمام ماند  یار و زان یاآمدن رو با

که برهان گفت   یزدبر  یدنیبرهان نوش یخواست برا  یار و زان  یمنشست  یز م  دور 
  یخوردکم م  یلیخ

 و گفت : یدخند زانیار 

 یهلنکه مثل تو هم   ـ

را به لبم چسبانده بودم  یوانمکه لبه ل  یسرش را بلند کرد  و من درحال برهان
هلواز   یو تکه ا  یدمنگاهم را دزد  یعسر   یلینگاهمان به هم گره خورد و من خ

 برداشتم ... یوهظرف ساالد م

 ساحل  یمـ فردا بر  رویا

 سرش را کج کرد و گفت : یبا حالت خنده دار زانیار 

 کارا با من نکن   یناز ا مدلیز عز  ـ
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که لبخند داشت  و مثل   یدمبرهان را د و یدمخند یز خوردم ر یوانماز ل جرعه

جرعه  یوهرازگاه  یکردم یباز یباز یوانشل یاتمن با همان مقدار کم محتو
اوردند ول   یرا در نم  یشهتا ته ش  یشهمانند هم  یاربهو زان یااما رو  یخوردم  یا

ماندم ،  یم یشانبه پا یدبود که با ییز آن شب هاکن نبودند و امشب هم ا
به خوردشان  یظغل یو سرآخر هم قهوه ا یخندیدمم شانیها یوانگیبه د

 به اتاقشان  یکردمشان م یوراه  یدادمم

حفظ  یمانکنند تا آبرو  یتکه رعا  یکردمامشب با وجود برهان دعا دعا م اما
 شود !

*** 

ساحل  یبرا یشبکه د  یه طبق قرارروز سوم بود بعد از خوردن صبحان صبح
سبز   یقرمز با برگ ها  یکه گل ها  یدسف  ینهبا زم  یلباس ساحل  یمگذاشته بود

که دور   یدمو کاله لبه دار سف یدمرا پوش یرسیدزانو م یر تا ز یشداشت و بلندا
 رفتم  یینو پا مگره خورده بود را برداشت  یکیبار یسرش ربان مشک  یبرامدگ 

 یز م یبودند و من از کشو یستادهدر منتظر من ا یشان آماده جلو هرسه
 را برداشتم و رو به برهان گفتم : ینماش ییچکنسول سو

 ! ینشما جلو بش ـ

 ، رفتم و پشت رل نشستم  ینممنتظر نماندم تا عکس العملش را بب و

 گفتم :  یزدمکه استارت م  یبرهان در جلو را باز کرد و نشست در حال وقتی

  یشینم یته اون پشت اذشما قدتون بلند ـ
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نگاه خاص و قدردانش مواجه شدم و همانطور که  را که چرخاندم با سرم

چشمانم  یبود را نرم رو یمموها یام که رو یآفتاب  ینک ع یکردمنگاهش م
 و راه افتادم ... یدمکش  یینپا

 یکه هم خلوت بود و هم آب زالل  یمبه ساحل بوگاتل رفت یار زان یشنهادپ با
 داشت 

لباس  یارو یساحل را لمس کرد به چشم هم زدن  یشن ها یمانکه پا  همین
لباس  یر قرمز که ز یکینیو با همان ب یدکش یروناش را از سرش ب یساحل
و عمال ما را گاو  یدندتا خط ساحل دو یار به تن داشت به همراه زان یساحل

 هم فرض نکردند !

 نگار ...شت اندا یاح یو او ذره ا یدملب گز  ینشرمگ  یاحرکت رو از 

شلوارش داشت و  یبکه دست در ج  یدمسرم را بلند کردم برهان را د وقتی
  یکردآنها اطرافش را نگاه م یالخ یب 

تکاندم ، آب دهانم را  یشن ها برداشتم اندک  یرا از رو یاشدم لباس رو خم
 قورت دادم و گفتم :

 استراحت  یاونجا تخت تاشو هست برا ـ

خودم  یر رو به من و من تصو یدچرخنگاه کرد و بعد که اشاره کردم   ییجا به
 ینکو ع ی... با آن کاله کپ مشک  یدماش د یمشک  یآفتاب  ینکع یرا تو
 امد یکه به فرم صورتش م  یآفتاب 

 جذاب شده بود  بسیار 
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 یجا به جا کردم و به سمت آن تخت ها یسرم کم یلبه دارم را  رو کاله

 کردم و او هم قدمم شد تاشو که مخصوص حمام آفتاب بود حرکت  

 یمیساحل خلوت بود و خوش آب و هوا ، باد مال یرفتکه انتظار م  همانطور 
 یو قشنگ  یباز یر ساحل آمده بودند و تصو  یک نزد یباد  یها  یقو قا یدوز یم

 بود  یدار پد

 یدست  یشکنم که برهان پ  یمسرمان را تنظ یباال یر گخواستم چتر آفتاب   می
 یتخت نشستم واو هم رو یهم را دراوردم و روکال،   یدکرد و آنرا جلو کش

 داد  یهتخت دوم تک

 یکردمفکر م یشهنبودم ، هم یآدم خوش صحبت  یزندگ  یوقت تو یچه من
 بخواهم ینکهبا کلمات و ا یچون باز یبردبا من لذت نم یاز هم صحبت  یکس

مان تنها مرا با مهمان    یار و زان  یاباز کنم بلد نبودم و حاال رو  یسرحرف را با کس
چکار کنم که  ایدب یدانستمه و رفته بودند و من درمانده و سردرگم نمگذاشت

و نشان   یدکش  یینپا  یونقاب کالهش را کم  یدتخت دراز کش  یبرهان رو  یدمد
 چرت بزند  یخواهدداد که م

 یو آسمان صاف و آب   یدمدراز کش  یصندل  یو رو  یدمکش  یقیهم نفس عم  من
  یشدنم یدهدر ان د یبر ه الک یچکه ه  یکردمرا نگاه م

سوار شده بود و  یار کول زان  یرو یا، رو یدمرا د یار و زان یارا چرخاندم رو سرم
  یدنددو یآب م یتو
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فرهنگ  ینو با ا شهر گذراندم ینام را در ا یزندگ  ییابتدا یسالها ینکها با

 یعموم یدر فضاها یکینیب یدنوقت عادت به پوش یچه یداشتم ول ییآشنا
و  یشدم یدهدر من د یرانیدختر ا یاینجابت و ح ییجورها یک شتم و را ندا

  یکردم ینمتحس یاتمُخلق ینزنده بود بابت ا یبابا تا وقت 

 یخواهمبرهان خودش را به خواب زده تا اگر من هم م یکردمم احساس
او خبر نداشت اگر او هم حضور نداشت   یراحت باشم ول  یاورمام را درب  یساحل

 گشتم !  یانطور نم یاو مانند رو یکردمم را عوض نممن بازهم لباس

نگذشته بود که سرش را  یقهحدسم درست بود چون هنوز چند دق ینکها مثل
اش را باالتر برد ،  یصندل یشد پشت  یز خ یماه کرد بعد هم نچرخاند و مرا نگ

و  یچشم یر نشست و کالهش را برداشت و برعکس سرش گذاشت من ز
شدم و به مالقاتم با ـ فرزام ـ  یالشخ یو بعد ب  یدمشکامال نامحسوس د

مسافرت فرزام   ینبعد ازا  یکه هنوز شکل نگرفته بود و برا  یکردم ، مالقات   ر فک
اش را بدهم  یتا من جواب درخواست خواستگار یایدبه رستورانم بقرار بود 

کس سخن نگفته بودم و   یچکه در رابطه با ان هنوز با ه  یازدواج  یشنهادپ
 برنامه بودم  یم کامال دو دل و ب خودم ه

کارش اجرا   ییجورها  یک از او نداشتم ،    یادیبود که من شناخت ز  یکس  فرزام
ها  یاز مهمان  یکیظاهر شده بود ، در  یماو س صدا یها تو یبود که به تازگ 

بود و به  یدهداشت  مرا د ییمعروف آشنا یکه با آدمها  یار زان یبه واسطه 
 قات اول دل داده بود !قول خودش در همان مال
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مختلف دست  یبه بهانه ها یلمن شده بود ، اوا یکه پا پ  یشدم یماه  چند

 یحرف ها بود و باعث شد من هم کم  ینتر از ا  یگیر اما او پ  یکردمبه سرش م
  یفتمبه فکر ب

رابطه عاشقانه را تجربه کنم که اخرش به ازدواج   یک  یدبا  یکردمفکر م  یبچگ   از 
 ختم شود 

و عاقالنه فکر کرده   یازدواج سنت   یک فرزام به    یو حرفها  یگیریوجود پا  ب  ولی
 بودم 

نداشتم  یمیتصم یچهنوز ه اما من یشودشروع م یکه با خواستگار  ازانهایی
 رابطه عاشقانه بمانم  یک منتظر  یدبا یگفتچون ته دلم م

ع کردم تنم جم  یر را از ز  یرسیدکمرم م  یینبلندم که تا پا  یشدم ، موها  یز خ  نیم
افتادم ، در   یزیچ  یادنگاه برهان که حس شد    ینیو سنگ  یدم، دوباره دراز کش

 یدبه ذهنم رس یبودم ... لحظه ا یدهبرهان فرزام را د یاز برنامه ها یکی
دادم سکوت  یحو ترج مشد یماندرباره اش از برهان پرس و جو کنم اما پش

 کنم 

هرچه و هرکس در  یبه آن  را چرخاندم و نگاهمان به هم گره خورد و سرم
 ذهنم بود را فراموش کردم !

 ؟ ینقدر کم حرف ینهم یشهـ شما هم برهان

  یدمکه دراز کش بودم خند  همانطور 

  یباآره تقر  ـ
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 : یدمو من پرس یدبه گردنش کش یرا از من کند دست  نگاهش

 حوصله تون سر رفت ؟ ـ

رد ع به قدم زدن کو بلند شد شرو یدجوابم را بدهد آهسته خند ینکها بدون
 و من با چشمانم دنبالش کردم 

ش باعث شده بود در اما مردانه ا یبااش ، صورت ز یدهورز یکلبلند ، ه قد
بود   یهحاش  یب   یشههم  ینهابه دنبالش باشند و با وجود ا  یادیدختران ز  یرانا

 ینبتراشند نبود و ا  یهحاش  یشکه برا  ییها دنبال کارها  یتیسلبر   یشتر و مثل ب
 بود  ینسل تحقاب

 یار که زان  ییخط ساحل برعکس جا یشلوارش را باال زده بود ، رو یها پاچه
  یزددم مبودند ق یاو رو

 یلب آهنگ   یر به چشمانم استراحت دادم و ز  یا  یقهرا بستم و چند دق  چشمانم
 را زمزمه کردم 

 یشصدا یچشمانم را باز کردم هرچه اطراف را نگاه کردم او نبود و وقت  وقتی
  یدمجا خوردم و به سمتش چرخ یدمسرم شن یاز باالا ر 

 که دستش بود را سمت من گرفت   ینوشابه ا یاز دو قوط  یکی

 لبخند تشکر کردم و گفتم : با

  ین؟ شما مهمون ما هست یدینچرا زحمت کش ـ

 را باال رفت  یتخت خودش نشست و نوشابه  یتکان داد و رو یسر  تنها
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دست تکان دادند و به سمت مان  یمانبرا یار زانو  یاکه رو  یدمآن دور د از 

 آمدند 

و خنده را هم با خودشان آوردند و من نفس  یشوخ  یوستندکه به ما پ  آنها
 درامده بود  یحوصلگ  یکه برهان از آن ب   یدمکش  یآسوده ا

 را برداشتم و آرام آرام تا خط ساحل جلو رفتم  کالهم

کالهم گذاشتم   ی، دستم را رو  یکردرا در هوا پخش م  یمموها  یدوز  یکه م  بادی
، چشم  یدسف یآب و شن ها یاللفرو بردم و ز  یاآب گرم در یرا تو یمو پاها

  یکردندم ینواز

به  یشدکه آدم وسوسه م  یداشت ، جور یخاص یرنگ آب  یترانهمد دریای
 آب برود  یانم

 اب شناور بود  یآب بودم و دامن لباسم رو یانهم تا چشم باز کردم م من

به ساحل پرت کردم ، نفسم را  یبشقاب  یهمانجا کالهم را مانند توپ ها از 
 ... یدمآب لغز  یر نگه داشتم و به ز

 یمبودم و موها یس، کامال خ یدمکش  یقیآب باال آمدم نفس عم یر از ز وقتی
بلند که  یآمدم ، با آن لباس ساحل یرونبود ... از آب ب یدهکف سرم چسب

 ماند  یشتر ب یشدنم ودب یر شنا دست و پا گ یبرا

 یمو سرم را در هوا چرخ دادم تا آب موها یدمکش  یسمخ یبه موها دستی
 امد  یباشم بدم م یدهموش آب کش یهشب ینکهبچکد ، از ا
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برهان مواجه شدم که از همان فاصله هم  ی  یرهرا که باال بردم با نگاه خ  سرم

 بود  یدااش هو یرگیخ

امد   دوباره سرم باال  یدادم و وقت   یوا چرخ در هرا    یمدوباره موها  یتفاوت   یب   با
 یرگیمن شاهد خ یدد یم ینکهاش هنوز پا برجا بود و با ا یرگیکه خ  یدمد

تخت تاشو لم داده بود و  یاش هستم باز هم دست بردار نبود همانطور رو
  یکردمرا تماشا م

خشک شود و  یافتاب کم یر ز یسملباس خ ینکها یرا برداشتم و برا کالهم
برنگشتم   یگر امم بچسبد در خط ساحل شروع به قدم زدن کردم و دکمتر به اند
 معروف باشم ... یخانیجناب سار یرگیتا شاهد خ

*** 

 انداختم  یخودم نگاه  یبه سرتاپا ینهآ  جلوی

شناور  یسرمه ا ی ینهدرشت زرد که در زم یدار با گل ها ینبلند و چ دامن
 بودند 

 بود  یقیقا یقهکه   یرنج به رنگ نا ییبایز یتاپ نخ  و

 یموها یبزرگ و لبه دارم را برداشتم رو یریتختم کاله حص یشدم از رو خم
که من عاشقش   یاییکامال شاد و اسپان  یپیام گذاشتم ... ت ییمواج و خرما

 بودم 
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 یدبود ، سرش به سمتم چرخ  یستادهراهرو ا  یآمدم برهان تو  یروناتاقم که ب  از 

از اتاقشان  یار و زان یاو همان موقع رو ام نشستمعرکه  یپت یو نگاهش رو
 و با ذوق گفت : یدکش  یفیخف یغ من ج یدنبا د یازدند و رو یرونب

  یها شد یاییهلن ... مثل دختر اسپان یچه خوشگل شد ییییوا ـ

نگاهم  یدار یو همراه با لبخند معن ینهو برهان که حاال دست به س خندیدم
 گفت :  یکردم

منکرش  یدتون ینم یلباس یچ، با ه یهکامال شرق  یچهره  یههلن  یچهره  ـ
  یدبش

 یینباشد از پله ها پا یارو یامنتظر جواب از جانب من  ینکهبدون ا بعدهم
 رفت ...

 گفت :  یطنتزد و با ش یمنگاهش را از خط رفتن برهان گرفت به بازو رویا

 ! یدختر شرق  ـ

بود به خنده انداخت پله ها  رفتن از  یینرا که در حال پا یار حرفش زان واین
 ... 

 خودش کرده بود ؟ یشپ یچه فکر  برهان

 و اصالت خودم هستم ؟ یشهمن منکر ر اینکه

و طرز فکر من نداشت حق قضاوت مرا  یتشخص یرو یشناخت  یچکه ه  او
 هم نداشت 
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بدون   یز پنهانش کنم ، پشت فرمان نشستم و او ن  یکردمم  یکه سع  یناراحت   با

 تعارف جلو نشست 

رستوران  ینمعروف تر  یو بعد هم تو یمبرو یتادالبود به باغ س قرارمان
  یمبده یتیسلبر  یبه خورد اقا یاییاسپان یبارسلون غذا

  یدنگذشته بود که برهان پرس یا یقهدق هنوز 

 راهه تا اونجا ؟ یلیخ ـ

 که لحنم کامال دلخور بود گفتم :   یکنم درحالانکه نگاهش   بدون

 یکِی نزد یننه هم ـ

را   یار جلو زان  ینهنگاهش را حس کردم و بازهم نگاهش نکردم اما از آ   سنگینی
 که متفکرانه شاهد ما بود   یدمد

. 

. 

. 

 بود  یپارک عال یو هوا آب

افتاده  یجانرفتند و من که به کل از شور و ه یو برهان جلو م یار ، زان رویا
  یزدمبودم پشت سر آنها و با فاصله قدم م

مجبور نباشم کنار  ینکها یدند و نشستند و من برااب کر انتخ یمکتن یک 
چمن ها نشستم و  یرو یشانرا زدم و رو به رو یمکتن یدق ینمبرهان بنش



  

 
37 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
تفاوت به انها که به  یرا دراز کردم ، دستانم را پشت تنم جک زدم و ب  یمپاها
 سعیاما هرچه  یکردمبه اطراف نگاه م یدندخند یبرهان م یها یشوخ 

و ناخواسته حواسم به او جمع  یشدآنها گوش ندهم نم یفهاحر  به یکردمم
و ا یدملبخند به لبم امد و فهم یار اخت یب  یفشاز تعر  یلحظه ا یو حت  یشدم
شده بود ،  یر د یگر من بود ، لبخندم را فرو خوردم اما د یاز حواسش پ یمین

 ... داد یحتوض یتریشرا با آب و تاب ب یانجر  یهزد و بق یلبخند فاتحانه ا

و  یاکرد رو به رو  یکسچشمانش ف یاش را رو یآفتاب  ینک، ع یستادا برهان
 قدم بزند  یرودگفت م  یار زان

 چمن ها رها شدم  یو از پشت رو یدمکش  یکه رفت من نفس راحت   او

 قسمت بد ماجرا بود  ینو ا یدانستمرا نم یلشو سردرگم بودم ، دل کالفه

 شده ؟ یزیـ هلن چ زانیار 

  یدمنال تقریبا

 ! یدونمنم ـ

 آره ؟ یستیـ با برهان راحت ن رویا

  یستمنه راحت ن ـ

  یتیهـ آدم با شخص زانیار 

 ینهدر پس زم  یشانبرگ ها  یکه سبز   یبلند  یرا چرخاندم ... درخت ها  سرم
 لب گفتم : یر آسمان نشسته بود ... ز یآب 
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 بر منکرش لعنت  ـ

 ؟ یهچ یانـ پس جر  زانیار 

 : آمد و گفتبه کمکم  یارو اینبار 

 ، توداره  بچه مون  یشهبا آدما دم خور م یر هلن کال د ـ

 صورتم گذاشتم و گوش دادم  یرا بستم و کالهم را رو یمها چشم

 یشتر ب یبود و اگر کم یکینزد ینکه هم  یُشرُشر فواره ا یآدمها ، صدا هیاهو
 را هم  یچیدپ  یشاخ و برگ درختان پارک م  یکه ال  یباد  یصدا  یکردمدقت م

  یدشد شن یم

اما افسوس   یمخودم فکر کردم کاش مامان را همراه خودمان آورده بود  پیش
،  یدادنشان نم یلرفتن تما یرونشده بود به ب یننش یلچر و یکه او از وقت 

 یطشرا ینسخت است با ا یشبا ابهت او حاال برا یدکترش گفته بود زن 
 مانج خانه  اما دنکوچک    یاطاش تنها همان ح  یدرعموم ظاهر شود ، دلخوش

 بود ...

ده دسته کوچک نوازن  یککالهم را کنارزدم ،    یاییاسپان  یقیآالت موس  یصدا  با
باغ   یخیتار  یما و پشت به آبنما  یجلو  یقابه پارک آمده بودند و دق  یابانیخ

 بساطشان را پهن کردند 

 را شروع کردند  یتمپر ر یو آنها نواختن آهنگ  یستادما یار اخت بی

بود به من  یتشان رفتم که نظر سرپرست گروه که پسر جوان به سمقدم  چند
 رقص ... یمتم دراز کرد برازد دستش را به س یجلب شد ، لبخند پهن
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هستم و به نظر خودم  یاییمن استاد رقص اسپان یگفتم یشههم رویا

 یآهنگ ها یبود به واسطه  یادن یرقص ها یناز جذاب تر  یکی یاییاسپان
  یخوردندتکان م یار اخت یآدم ب  یاندام ها یتمشمحشر و پر ر

 ... یمنه بگو یرقص ینهمچ یشنهاددر برابر پ یتوانستموقت نم یچه من

 یارو  یاهویو ه  یغج  یگذاشتم و صدا  یرا در دست پسر جوان بارسلون   دستانم
 مصمم ترم کرد 

وارد هم بود دستم را گرفته بود و همراه آهنگ آهنگ  یار جوان که بس پسر 
و   ینو دامن ُپرچ  یچرخانداز آهنگ مرا م یمشخص ی، جاها یکردیمحرکت م

رقص کم  ینته نماند که من هم در او ناگف یشدبلندم پخش هوا م یموها
 یتمبا ر اآهنگ دامنم را با دو دست گرفتم و دامنم ر  یانهبلد نبودم ، م یدلبر 

پر  ، پسر جوان دوباره جلو آمد و دستانم را گرفت و من یرقصاندمآهنگ م
 ... یدحس کردم رنگ از صورتم پر  ینح ینخوردم و در هم

 خشک شد ... دهانم

  یکردنشسته و با دقت رقص مرا نگاه م یشرجابرگشته بود س برهان

 یاش رو  یآفتاب   ینک زده بود و ع  یهتک  یمکتبرگشت به ن  یاو ک   یدمنفهم  اصال
از من و آن پسر  یشخوش حالتش جا خشک کرده بود و چشمها یموها

 ین، تعجب و تحس یرتح یتوانستم، م یرفتکنار نم  یرقصاندوان که مرا مج
کرد یکه بدون توجه به اطراف فقط به من نگاه م  ینمرا همراه هم در نگاهش بب

 ... 
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*** 

 یصحبت  یچداده بود تا آخر شب ه یلماز صبح که در راهرو آن حرف را تحو
 من و او رد و بدل نشد  ینب

موضوع نبودم   ینوقت منکر ا  یچبودم و ه  یرانیا  یشهدختر با رگ و ر  یک   من
انتخاب   یزندگ   یرا برا  یرانباز هم ا  یرا داشتم ول  یائم اسپاناقامت دا  ینکه، با ا

هستم   یرانیبابت خوشحال بودم و حس آرامش داشتم ، من ا  ینکردم و از ا
داشتم و حاال  هراسمرا قضاوت کنند  ینکهاز ا یشههم یستن یو در آن شک 

 ... 

بود   یختهردورم    یمرا کنار زدم ، همه موها  یمکاناپه لم دادم و کالفه موها  یور 
سرم گوجه کردم  یرا باال یمموها یشده بود ، همه  یشترمب یو باعث کالفگ 

 و دوباره لم دادم 

 ؟ یکندم یمهم بود که برهان در مورد من چه فکر  یمچرا برا اصال

بودم که حاال  یدهرا هم نفهم یلمفاز  یذره ا ی، حت  ینمبنش یتوانستمنم دیگر 
 رفتم  یاط... آهسته برخاستم و به ح یشودآخرش چه م ینمبب

 یآب رها کرده بود ، به پله  یبه استخر کردم که باد چند برگ را رو نگاهی
سنگ ها  یانبود کهاز م یاطدادم و نگاهم به سنگفرش ح یهاستخر تک یلاست

 زده بود  یرونچمن خودرو ب یمقدار

 یکه دستش را تو  یباز شدن درب سالن آمد ، برهان آرام آرام درحال  یصدا  با
  یامدشلوارش فرو کرده بود به سمت من م یبج
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آب استخر  یکه رو  ییتفاوت به آمدنش سرم را چرخاندم و به برگ ها بی

 شدم  یرهبود خ

  یدمخودم شن یکیرا از نزد صدایش

 تهرونه ؟ یرستورانت کجا ـ

سکوت کردم و بعد سرم را  یا یقهجب کردم ، دقاش تع مقدمه یسوال ب  از 
 چرخاندم و نگاهش کردم 

بود وبه خاطر تفاوت قدمان از باال به من نگاه   یستادهمتر فاصله از من ا  یک   با
  یکردم

 ؟! یدکن  یددختر غرب زده خر  یهاز رستوران  یخوایننکنه م ـ

  لبخند باال رفتلبش به عالمت  یو گوشه  یداز پاسخم باال پر  ابروهایش

 ؟ یدختر غرب زده هست  یهه شما گفت  یک  ـ 

  یره، خ یرهزدم و نگاهش کردم ... خ ینهرا به س دستهایم

 تر شد و بعد گفت : یقعم لبخندش

 من گفتم ... یمن نگفتم شماغرب زده ا ـ

 و گفتم : یدمحرفش پر  یانم به

 ! یمن نگفتم شما گفت  یول ـ
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، آهسته و به سبک خودش و  یدد و خندنتوانست خودش را کنترل کن دیگر 

 گفت :  یبا لحن جد یا یقهبعد از دق

رو   ینکرد  یزبانیاز من م  یشما که عال  یخوادمن مهمان شما هستم و دلم نم  ـ
بگم من صبح نتونستم منظورم رو درست  یدخاطر با ینناراحت کنم به هم

و سبک  یپتبا هر  ینشما هرجا که باش بود که ینکنم ...من منظورم ا  یانب
  ینهست یدختر شرق  یهکه   یزنهصورتتون داد م یزندگ 

 به سمتم خم شد و گفت : یهم کم بعد

 ...! یخوشگل یجور خاص یهبگم تو  یدو با ـ

قلبم باال گرفته بود ،  یهم چرخ خورد و به طرف خانه رفت ... صدا بعد
 لبخندم را فرو خوردم و گفتم :

  یهنزعفرا ـ

 نگاهم کرد  ید و سوالبه سمتم چرخ خور  آرام

 رستورانم رو گفتم  ـ

 زد ، سرش را تکان داد و وارد خانه شد  یپهن لبخند

*** 

از آنکه  یشرها کردم و چشمانم را بستم ، ب یدکاناپه چرم سف  یرا رو خودم
 ینبات  یرفته بود به مدد آقا یشپ یرستوران عال یکارها  یکردمفکرش را م

 رستوران  یرداخلیمد
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تشکر  یکرده بود حساب   یکه او را معرف   یار فرصت مناسب از زان یک در باید

  یکردمم

شده بودم   یدار آه از نهادم بلند شد ، از صبح که ب  یدمو قور شکمم را که شن  قار 
تو با  یگفتکه م  یرسیدمم یابه حرف رو یفنجان قهوه خوردم و گاه  یک تنها 

 ؟ یمان  یچگونه زنده م ییکم غذا  ینا

که   یدانستمو م یخواستمخوش آب و رنگم م  یها  ینته چ  از آن  یتکه ا  حاال
 نمانده  یزرشک هم از ان باق  یدانه ا یساعت حت  یندر ا

 به در خورد  یا تقه

 ییدبفرما ـ

زدم   یشبه رو  یغذا دستش بود وارد شد لبخند  ینیکه س  یدرحال  ینبات   آقای
و  گذاشت قدردان نگاهش کردم  یمدو نوع غذا را جلو یحاو ینیس یو وقت 

 بود  ینمرد در کارش بهتر  ینا

 : گفتم

 ؟ ینشما چرا هنوز نرفت ـ

 ؟ یفرماییداجازه م ـ

حتما سر برج  یرینم یتوناز ساعت کار یرتر چند روز رو هم که د ینبله ، ا ـ
  یکنمحقوقتون لحاظ م یتو

 برد ... ینروزم را از ب یلبش که پر رنگ شد تمام خستگ  یرو لبخند
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 م سمت خانه ام راند فرمان نشستم و به پشت

پروازمان به تهران نشست و امروز آفتاب  یشبخوب بود ، د یز همه چ امروز 
 یشو حساب شده پ یقتمام کارها دق ینکهنزده به رستوران رفته بودم و از ا

و پشت  یمتوال یقسمت بد روزم زنگ ها کرده بودم و تنها  یرترفته بود ح
 سر هم فرزام بود ...

 را نداشتم   یتشمسئول  یرفتنازدواج و پذ  یآمادگ   بودم ، منرا کرده   یمها  فکر 

خودم باشم وخودم لذت  ینکهبودم ، از ا یمو خلوت ها ییعاشق تنها من
 یب  یک گذشته حسم به فرزام   ینهابود ، از همه ا یکاف   یمبرا ینو هم یبردمم

 ینکهکشش نسبت به او نداشتم و به ا  یذره ا یمطلق بود ، من حت  یحس
 وجه معتقد نبودم  یچبه ه یایدو عالقه به وجود ب زدواج عشقبعد از ا

 ینکردم پشت تلفن به فرزام بفهمانم اما او اصرار به ا یرا سع ینهاا تمام
  ینیمرا بب یگر داشت که همد

 داشتم و در را باز کردم را از داشبورد بر  یاطدرب ح ریموت

 بود ... یدهرس پدرم که به من تنها فرزندش ارث یالییبزرگ و و ی خانه

 یرا رو یدباال رفتم ، کل یشدم یسالن منته یکه به ورود  یسنگ  یپله ها از 
 شده بود انداختم  یکنده کار  یباییکه به ز  یدرب چوب 

 نداده بودم  ییرشانکه تغ  یونو دکوراس یلهمان بود ، تمام وسا خانه

 یلهستان   یها  یو صندل  یز ، م  یقهعت  یها  ی، دکور  یبااما ز  یمیمبلمان قد  همان
 و قدمت دار 
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از کاست   یکیکه هنوز در آشپزخانه بود و من هرروز به    یمیدو کاسته قد  ضبط

  یزدمبابا سر م یها

سالن باال رفتم   ی  یانهم یدو سف یسنگ  یام را از در گرفتم و از راه پله ها تکیه
از   یکیبا پارچه چهارخانه داشت و دو اتاق که    یست   یمهال کوچک که ن  یک ،  

 اتاق من بود  یگریاق مهمان و دق ها اتاتا

 یگلبه  یروشن و کوسن ها  یطوس  یرا باز کردم ، تخت دونفره ام با روتخت   در 
بودم  که داده  یبزرگ  یها یواریکنار پنجره بزرگ اتاق و کمد د  یشمآرا یز ، م

سمت چپ   یسه متر   یوار تمام د  یعنیکارکرده بودند ،    ینهرا تماما آ   یشاندرها
  یواریستد کمدکه درب    یفهمیدنم یو در نگاه اول کس ودب ینهاتاق آ 

اصال  یاز فرط خستگ  یدمخز  یروتخت  یر به ز یگرفتم و وقت   یمختصر  دوش
 خوابم برد ... یک   یدمنفهم

غلت زدم و آهسته چشمانم را  دیخور که پشت پلکم م ییحس روشنا با
تخت را از  یمتخت انداختم ، پاها یکنار  یبه ساعت رو یگشودم و نگاه 

  یدمرو به رو د یسرتاسر  یها ینهکردم و خودم را از آ   یزانآو

 ... یشانمبلند و پر  ی، موها یتنه ساتن یمکوتاه و تاپ ن  شلورک

ام مرا   یزنگ گوش  یرا به برق زدم  و صدا  یمیآشپزخانه رفتم قهوه ساز قد  به
 به اتاقم برگرداند ، فرزام بود 

 صبح اول صبح ؟ یخواستمز جانم ، چه ا یدادپسر آخرش هم مرا دق م این
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که دوباره زنگ خورد   یدنکش یقهجواب ندادم تا تماس قطع شد ، به دق آنقدر 

 شانه و گوشم نگه داشتم و سالم کردم  ینب را یبود گوش یارو ینبار و ا

 ؟ یماهت خوب  یـ سالم به رو رویا

 ؟ یخوبم تو چطور ـ

 ؟ یرهم یشرستوران چطور پ ی... کارا یعال ـ

  یمن دار یشکادو پ  یهبگو  یار خوب ، به ران یلیخ ـ

 از چه بابت ؟ ـ

 نشستم و گفتم : یصبحانه خور یز م پشت

  یهکرده عال  یکه بهم معرف   یسالن یر اون مد ـ

 ؟  یگیرو م ینبات  یآقا ـ

  ینیهاوهوم واقعا مرد نازن ـ

 و گفت : یختر یطنتش یشصدا در 

  ینبگو از اون مرد نازن یشتر خب ب ـ

 زدم و گفتم : یر را خوردم به قهوه ام شم ا خنده

 پدر منه  یجا ـ

  یزمعز  یستسن اصال مالک ن ـ

 و گفتم : یدماز قهوه ام نوش جرعه
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  یدهمن سف یاون بنده خدا مثل دندونا یموها یارو ـ

 گفت :  یجانیحالت ه با

 چه جذاب  یوااا ـ

 وداول صبح ب یها یمسخره باز یخدا یاو رو یدمرا از خنده گز  لبم

 بس کن  یارو ـ

آخه   یزیچ  یدوست   یهو پنج سالته دختر ،    یستب  یاذره به خودت ب  یههلن    ـ
 ؟! یتکوفت  یزندگ  یناز ا یسته نشدخ

 و گفتم : خندیدم

 ام  یکوفت   یزندگ  ینمن عاشق ا ـ

  یور ینا یا، شب ب یا یوونهبس که د ـ

 کره و عسل دهانم گذاشتم و گفتم :  یا لقمه

  بشه یچ  ینمتا بب ـ

 ! یار رو هم ب ینبات  یآقا یاناز نکن پاشو ب ینقدر ا ـ

 را در کاسه چرخاندم و گفتم : چشمانم

 زن و بچه داره  یار رو ن یچارهاسم اون ب ینقدر ا یارو ـ

 یشدبلند نم یشد هرچند اگر زن و بچه هم نداشت از تو بخار یفعه ؟؟ ح ـ
  یگهدمن شام نپزم  یار چند پرس غذا هم ب یار ... امشب پاشو ب
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 ؟ یگهد یز چشم چ ـ

 : گفت  یمکث کرد و با حالت با مزه ا کمی

 نره  یادتکه ...کادو شوهرمو   یگهد ـ

 و گفتم : خندیدم

 شوهرتو دارم ؟ یبرا یدنامروز مگه من وقت کادو خر  ـ

 ! یان یدی، نخر  یستبه من مربوط ن ـ

ام آمده که از طرف فرز   یامیخنده سر تکان دادم و تماس را قطع کردم و پ با
 باز کردم  بود را

 رستوران  یاممن امروز م ـ

 نکند خوب است  یوانهپسر مرا د ینهم فشردم و ا یرا رو چشمانم

*** 

 یکیتازه بودند اما  یشهرا نگاه کردم مثل هم یرسیدکه روزانه م  ییها سبزی
 دکنن  یدگیکردم تا رس  یادداشتداشت که  یقاط  یگوجه فرنگ   یاز سبد ها

 کنند   یشتر اش را ب یچاشن یردم و گفتم کمو را مزه کساالد کاه سس

را  یدستم داد و من پاناکوتا توت فرنگ  ینبات  یامروز را آقا یدسر ها لیست
 را اضافه کردم  یشکالت  ینگ حذف و پود

 را خطاب کرد ناخوداگاه چشمانم بسته شد  یلمکه فام  ییصدا با
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 خانم زند ؟ ـ

نم ، جواب سالمش را کنم و لبخند بز آرامشم را حفظ  کردم    یخوردم سع  چرخ
 دادم و به اتاقم دعوتش کردم و دستور دمنوش بابونه دادم 

 پا انداختم  ینشستم و پا رو یدمبل چرم سف یرو یشبه رو رو

اش که سنش را  یمشک  یشبلندش که همه را به عقب داده بود و ر موهای
  یداداز آنچه بود نشان م یشتر ب

  ینپشت تلفن جواب تون رو گرفته باش یروز ـ فکر کنم د یریسف جناب

 نبود که انتظارش رو داشتم ! یجواب تو اون  یول ـ

 و گفتم : یدباال پر  یبا آن  ابروهایم

کم   یتون جواب منف  یزندگ  ی، تو ینعادت ندار یدنمعلومه که به نه شن ـ
 ؟ یدینشن

 و گفت : یدکش  یششبه ر دستی

 نه نشنوم  یگهفتم که داز عالقه ام بهت گ یفکر کردم اونقدر ـ

 ؟ ی... پس من چ  ینفقط شما از عالقه تون گفت یول ـ

 یواناز خدمه ل  یکیبه در خورد و    یام شد ، تقه ا  یرهخ  یزد و کم  یهمبل تک  به
 گذاشت و رفت   یماندمنوش را جلو یها

و  یدمام بود ، نگاهم را باال کش یرهز خرا برداشتم و او هنو یوانمشدم ل خم
 گفتم :
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  یشهسرد م ییدبفرما ـ

 به جلو خم شد و گفت : یبه حرفم توجه کند کم ینکها بدون

  یگیرهحتما عالقه هم شکل م  یادب  یشپ  یاگه شناخت   یممدت با هم باش  یه  یاب ـ 

از دمنوشم خوردم و کامال آرام   یانداختم ، جرعه ا  یاهشبه چشمان س  نگاهی
 و خونسرد گفتم :

  ینبه خودتون مطمئن هست یلیخ ـ

جواب   ینکهبه صفحه اش انداخت و بدون ا  یزد ، نگاه   یبرهو  یلشموبا  گوشی
 یزیمان ، تماس قطع شد و او لب باز کرد چ ینب یز م یبدهد گذاشتش رو

کرد   یلنترا سا یاش زنگ خورد دست دراز کرد گوش یکه دوباره گوش  یدبگو
 یرو یخانیو نام برهان سار یدبه سمت من چرخ یو با اشاره دستش گوش

 تنم را لرزاند ! یار اخت یاش ب  یگوش  صفحه

 محکم کردم و او گفت : یوانرا دور ل دستانم

به خودم  یخودکه ب  یشهاونوقت بهت ثابت م یفرصت بد یهتو اگه به من  ـ
  یستممطمئن ن

همان نام ُسر خورد و تپش  یه من دوباره به رواش زنگ خورد و نگا گوشی
 .!جهت باال رفت .. یخود و ب  یقلبم ب 

را کنار گوشش گذاشت و تماس وصل شد و  یلب گفت و گوش یر ز ناسزایی
  یدگونه برهان به گوشم رس  یادبلند و فر  یهمزمان صدا
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 ؟ یهست  یفرزام دوست دارم بدونم االن کدوم گور ـ

 کار داشتم   ییجا ـ

ساعته   یک   یدفترم قرار گذاشت   یتو امروز با من تو  یکه کار داشت   یغلط کرد  ـ
  یکاشت   اینجمنو ا

 ام  یکینزد ینهم یاماالن م ینهم یامم ـ

  یستدر کار ن یقرارداد یدفتر نباش یگهساعت د یماگه تا ن ـ

 بوق ممتد آمد  یهم صدا بعد

از دهانش   یکه فحش  یکردبود که خودش را کنترل م  یداپ یدکش  یقیعم  نفس
 نپرد  یرونب

 بود ...!! یکینزد ینهم یخانیدفتر جناب سار پس

 پا انداختم و گفتم : یروش پا آرام با

  یشینکار م  یاز کار ب  یوفتیناالن راه ن ینفکر کنم اگه هم ـ

بزند گفت  یروناز اتاقم ب ینکهو بلند شد اما قبل از ا یدبه صورتش کش دستی
: 

 فکر کن  یشنهادمبازم رو پ ـ

 *** 

 بود  یاکار دن  ینجوان سخت تر  یمردها یکردن برا  خرید
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به دنبال  یشبرا یمنوچهر  یها یفروش یقهعت یتوزنده بود که بابا   یوقت  تا

جوان مثل   یمردها یاما برا  یخواستفکر کردن نم  ینو ا  یگشتمجنس تک م
  یدانمرا نم یخریدمم یدچه با یار زان

پول چرم  یفست ک یک داد  یشنهادبه کمکم آمد و پ ینبات  یهم اقا آخرش
 بخرم 

ست  یک داشتم رفتم و  ینانطمکه به اصل بودن اجناسشان ا  یمغازه ا به
 داشت  یباییساده و ز یکه دور دوز  یدمخر  یشتر 

. 

. 

. 

، شعور هم نداشت که دستانم ُپر  یدوشم کشگشود و به آغ  یمدر را برا رویا
 بودند  

 آنها را از دستم گرفت و گفت : ییبا خوشرو زانیار 

 یانهماه  یندوباره غذا درست نکرده ؟ هلن جون من حساب کن بب  یارو  ینا  ـ
 خونه ما  یاریبر م یرونچقدر ب

پک غذا فرو  یکه سرش را تو  یدرحال یاشالم را از سرم برداشتم و رو خندیدم
 کرده بود گفت :

 اس عاشقتم که  یچهپلو با ماه یباقال یییواا ـ
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به پک کادو اشاره   یار که زان  یمو مشغول شد  یمباز کرد  یز غذا را سر م  یها  ظرف

 کرد و گفت :

 ؟  یهچاون  ـ

 اوردم و گفتم : یرونشدم پک را برداشتم جعبه اش را ب خم

 است تشکر از شم یبرا ینا ـ

 بود  ینکه بهت گفتم هم  یزیـ سوپرا رویا

 کرده بود گفت :  یرتکه ح  زانیار 

 ؟ یچ  یتشکر برا ـ

 ! ینبات  یبابت آقا ـ

 خنده و مرا هم به خنده انداخت  یر زد ز یپق  رویا

 آسوده شد  یالمچشمانش برق زد خ یرداشت و وقت در جعبه را ب زانیار 

 و گفت : یدخم شد لپم را کش یز م یرو یخوشحال با

 قربون شکل ماهت فسقله  ـ

 گفتم :  یور یک  یصورتم برگشت با لب ها حالت

 فسقله ؟ یتو دوباره به من گفت  ـ

 و گفت : یدخند بلند

  یافسقله  یشهمن ، تو هم یبرا یول یستن یتو شک  یتو ختنوم ـ
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  یمدار یمن و تو دوازده سال تفاوت سن ـ

  گهید یبچه من یخب جا ـ

که تازه   یبچه بود یهدوازده سالت بوده  ی، تو وقت  یستن ینطور ا یچمه ـ
 ، من سه سال از زن توکوچک ترم   یبود یدهدست راست و چپتو فهم

، سرش به عقب رفت و دستانش را با قاشق و چنگال باال گرفت و  خندید
 : گفت

 هلن خانوم   یمتسل ـ

  یدمرا شن یار زان یداکه ص  یکردماز شام ظرف ها جا به جا م بعد

 امروز فرزام بدجوراعصابمونو داغون کرد  ـ

 ـ چرا ؟ رویا

بذارتش   یخواستکردم وگرنه م  ی، برهان به زور راض  یدرس  یر به قرار امروز د  ـ
 کنار 

  یچارهاومده ب یشمشکل براش پ یدـ خب شا رویا

  یزنه، نظم و احترام حرف اول براش م یهجد یلیبرهان تو کارش خ ـ

 ؟ یکنیدپروژه رو شروع م یـ حاال ک  رویا

  یزنیمم یدکارو کل  ییز پا یلاوا ـ

  یگهدوماه د یشهـ م رویا
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 یلینبود پس دل یجد یمبرا ینگفتم وقت  یزیچ یشنهادشمورد فرزام و پ در 

 هم نداشت که مطرحش کنم 

. 

. 

. 

نشستم کرم مرطوب  یشمآرا یز م یدلصن یگذاشتم ، رو  یشسرجاا ر  مسواکم
  یدمتخت فهم  یکنار  یام را رو  یو لرزش گوش  یدمکننده به دستها و صورتم مال

تماس را وصل کردم و با  یاسمش با ذوق و خوشحال یدنشدم و با د بلند
 جواب دادم  یاستامبول یظغل یترک 

 مورات؟ ـ

 تو ؟ ییهلن جان ...کجا ـ

 تخت نشستم و گفتم : لبه

 هستم ! یشهکه هم  ییهمونجا ـ

 خبرم  یوقته ازت ب  یلیدلم تنگ شده برات خ ـ

  یگیرهوقتمو م یمنو ببخش مورات رستوران همه  ـ

 معرفتت کرده ! یرستوران ب  ینا ـ

 و گفتم : خندیدم
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  یگهد یستممعرفت ن یب  ـ

 و گفت : یدخند مردانه

 هام  واز ش یکیزنگ زدم دعوتت کنم به  ـ

 ذوق گفتم : با

 هست ؟ ی؟ ک  یشو گذاشت  ـ

  یگهد یهفته  ـ

 گفتم :  یو با ناراحت  یدمکش  آهی

 ؟ یگهد یهفته  ـ

  یایب یدآره با ـ

 از بارسلون برگشتم  یشچند روز پ ینآخه من هم ـ

باش  ینجاا یگهکن تا هفته د  یفشرد یجور یهتو که کارت دست خودته  ـ
  یکنمبهانه هم قبول نم

  یامب یخواددلم م ییلخ ـ

  ینمتب یپس م ـ

 کردم و گفتم :  مکثی

 باشه  ـ

 خداحافظ   یگهپس تا دوشنبه هفته د یهعال ـ
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 یکه طراح   یاز دوستان ُترک من بود ، پسر جوان و خوش ذوق  یکی مورات

 یشل پکه چهارسا یمعروف بود و زبان زد ...همان  یار بس یهلباسش در ترک
 یو چهره شدنم از آن کار به کلبل از معروف بودم و تا ق یشها یمدل طراح 

زمان که  ر ام با مورات را ادامه دادم و ه یآمدم و از آن به بعد دوست  یرونب
مرا دعوت   یششو ها  یو او هم به تمام  یزدمحتما به او سر م  یرفتمم  یهبه ترک

 ... یکردم

تر از زمان تاقم به اندامم نگاه کردم ، الغر  ا  یسرتاسر   یها  ینهشدم و در آ   بلند
 اندامم پا برجا بود  یها یتا هنوز جذابمدل بودنم شده بودم ام

 . یکردمو مقدمات سفرم را فراهم م یشدمفردا دست به کار م ینهم باید

از  یکیکه تنم بود به اتاق بابا رفتم ،  یدیسف یپور همان لباس خواب گ با
 ... یچیدق پاتا یبنان تو یصفحات گرامافونش را برداشتم  جا زدم و صدا

تخت   یکه رو به رو  یمبل  یبخش اتاق بود ، رو  یکنار تختش تنها روشن  آباژور 
 را بغل گرفتم ... یمخواب بود نشستم و پاها

 و نود و نه مانده بود ... یستبعد از پنج سال صفحه دو یناآناکارن کتاب

 تار  یکه رفت پا بر جا بودند ، حت   یروز یدماناتاق با همان چ لیوسا تمام
راحت نشسته   یالبا خ  یشاش جامانده بود هم سرجا  یروبالش  یکه رو  ییمو

 خودش هم هست ...! یکردمفکر م یبود و من گاه 

 اتاق ... ینخانه ، در ا ینا در 

 رسانده ! یانآن کتاب را هم به پا یکنمم حس
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ندارد   یا  یهسا  یگر ، حواسش به من هست ... تنها د  ینجاستاو ا  یکنمم  حس

  ندازدایتا بر سرم ب

 لب باز کردم نجوا گونه گفتم : آرام

 بابا ؟ ... گوشت با منه ؟  ـ

 دادم و گفتم : یرونب نفسی

 یگیرهم یش، قلبم باز یکنهم یخنوک انگشتام  یادنفر که م یهچند روزه اسم  ـ
بهم بگو ... بگو بابا ...  یدونیچم شده ؟ ... تو رو خدا اگه م یدونی... تو م

 .وقت من .. یهنکنه 

 *** 

که از سرما دون دون شده بود   یمو بازو یشدم یدهبوس  یمبه تک تار موها تک 
  یدملب نال یر در آغوشش فرو رفتم و ز یشتر ، ب یکردنوازشش م یدست 

 بابا سردمه  ـ

بابا مچاله  یپاها یمان مبل تک نفره روه یبه خودش فشرد ، رو بیشترمرا
  یکردشده بودم و او نوازشم م

 ؟ یبابا برگشت  ـ

 تپش کرد  یتمکه قلبم ُپر ر  یدماز خواب پر  یلحظه جور همان

 مبل کز کرده و تنها بودم  روی

 . یکردمجا بود ، حسش م ینبود ...مطمئن بودم ا ینجاا او
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 و گردن دردناکم را تکان دادم  یدمصورتم مال یدستم را رو کف

ه استم بو برخ یدمکش  یقیصبح از پنجره اتاق سر زده بود ، نفس عم سپیده
  یایدخواب به چشمانم نم یگر که د  یدانستمآشپزخانه رفتم م

قبل از طلوع   یعنیموقع   ینصادقه عادت داشتم ، هم  ینوع خواب ها  ینا  به
 ... یبردخوابم نم یگر و بعد هم د یکردمافتاب حضور بابا را درک م

 یمی، خواننده قد یتیگ  یکاست از آهنگ ها  یک ساز را به برق زدم و  قهوه
 شتم ذاگ

و من هر صبح  یداددست آهنگ ها گوش م  ینعادت داشت صبح ها از ا  بابا
 ... یشدمم یدار صداها از خواب ب ینبا ا

رفتم   یماییرفتم آفتاب هم باال آمده بود ، به آژانس هواپ  یروناز خانه ب  وقتی
 رفت و برگشت به مقصد استانبول گرفتم  یتبل یک و 

 یدست   یفمدارکم را در ک یتا پاکت حاو  ادمیستآمدم ا  یروندر آژانس که ب  از 
خورد شدن سرم را  یو بعد هم صدا یزیبرخورد چ یام جا دهم که با صدا
 اند باال بردم و دهانم باز م

من پارک کرده بود دنده عقب گرفت و جلو پنجره  ینماش یکه جلو  ماشینی
 بود  یختهر ینزم یتماما خورد شده و رو ینمنازن ینو چراغ ماش

 ینشام سوار ماش  یانداخت و بعد در کمال ناباور  یشد نگاه   یادهجوان پ  مرد
 شد و گازش را گرفت ! 
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بودم که چند بار دهانم را باز کرده   یرتح یخشکم زده بود و به قدر سرجایم

رفتم و با دقت  ینماما نتوانستم ، به سمت ماش یمبگو یزیو بسته کردم چ
 ه بود تاداف یختنگاهش کردم ، کامال از ر یشتریب

آمد و مثل من شاهد ماجرا بود نگاهم   یرونکه همراه من از آژانس ب  خانومی
 کرد و گفت :

 شما بود ؟ ینماش ـ

 تکان دادم و او گفت : ییدبه تا سری

 ؟  یدبهش نگفت یزیچرا چ ـ

 و گفتم : یدمکش  یرونب یفمرا از ک ینماش سوییچ

 شوکه بودم  یشعور یحجم ب  ینچون از ا ـ

 یازنگ خورد ، رو  یلمموبا  یاستارت بزنم گوش  ینکهشدم و قبل از ا  ینماش  سوار 
 بود 

 حوصله جواب دادم  بی

 سالم  ـ

 ؟ یسالم فدات شم چطور ـ

  یستمبد ن ـ

  یستیانگار سرحال ن ـ
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  یدمبد خواب یکم یشبنه خوبم د ـ

 ؟ یدیبازم خواب باباتو د ـ

  یفهمیدم یارو سکوتم را تنها ی، معن یدانستکردم و او خوب م  سکوت

 ؟ یباهام کار داشت  ـ

  ینجاا یابگم شب ب یخواستمم ـ

 در حضورتون بودم  یشبمن که د ـ

  یتو هم باش یخواددلم م یمامشب مهمون دار ـ

 هست مهمونتون ؟ یک  ـ 

 برهان  ـ

خارج شد ، آب دهانم را قورت دادم   یتمنامش نفسم از ر  یدمکردم با شن  حس
 و گفتم :

  یامب یتونمنمزرو تولد دارم امشب چند تا ر  ـ

  نیاگرفتارن آخر شب م  یلیهم خ  یار ، برهان و زان یگهنکن د یتمعه هلن اذ  ـ

 و گفت : خندید

  یشهما تازه آخر شب شروع م یها یمهمون  ـ

 براتون  یفرستمرستوران با آژانس م  یغذا  ینبهتر   یکار دارم ول  یاگفتم که رو ـ 

  یشعور یب  یلیهلن خ ـ
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 : خنده گفتم با

 چرااا ؟ ـ

  یشعور یب  یلیچون که خ ـ

 و او گفت : یدمخند بلند

 ؟ یخوامرستورانت م یغذا یزهرمار نخند مگه من تو رو برا ـ

  یامعلومه که نه رو ـ

اگه هم نه غذات تو سرت   یار غذا هم ب  یخفه شو اگه خودت اومد  یگهپس د  ـ
 بخوره !

 تماس را قطع کرد  یبا حالت قهر و ناراحت  و

. 

. 

. 

 یمال یبه کارها یدهرروز به آشپزخانه سر زدم و به اتاقم برگشتم ، با مانند
  یکردمو حقوق بچه ها را پرداخت م یکردمم یدگیآخر ماه رس

و بعد با وسواس از منو چند نمونه غذا انتخاب  یدتا شب طول کش کارهایم
با آژانس  یدبا یلدل ینبر نداشت به هم یرونکردم ، رستوران قسمت ب

 نداشت  ینو قسمت بد ماجرا آنجا بود که آژانس ماش مرستادفیم
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ساختمان شان ترمز زدم  یراندم ، جلو یار فرمان نشستم و تا خانه زان پشت
هم که  یشد ، کس یادهپ یبلند مشک  یشاس ینماش یککه از   یدمرا د یار و زان

به عقب برگشت با هم چشم در چشم  یشد و وقت  یادهپشت فرمان بود پ
 برهان بود ...و ، ا و یمشد

 بودم به سرم آمده بود  یزانکه گر   یزیچ از 

 یادهپ  ینتفاوت از ماش  یب   یافتاد و من با ظاهر   ینمماش  یبرهان به جلو  نگاه
سالم کردم و  یرفتمکه به سمتشان م  یشدم و بگ غذا را برداشتم و در حال

و با خانه را دست به دست کرد  یدکه تازه متوجه من شده بود کل یار زان
 دست داد و من بگ غذا را به دستش دادم و گفتم : ییخوشرو

 رو ندارم  یارو  یخودت بکش اصال حوصله غرغرا ینوزحمت ا ـ

 تو ؟ یاینم یعنیـ  زانیار 

 برم خونه  یدخسته ام با یلینه خ ـ

 یو من سع یکردبود و نگاهمان م یستادها ینشهمچنان کنار ماش برهان
 نهان کنم !لرزش دستانم را پ یکردمم

  ینیمبا هم بب یدهتوپ دستم رس یلمف یهتو  یمبر  یاـ ب زانیار 

 را فشردم و گفتم : دستش

 رو هم برسون  یاواقعا خسته ام ، سالم رو یار نه زان ـ

 رو به برهان گفتم : یرفتمم ینمکه به سمت ماش  یدر حال و
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 ش شب خو ـ

 گفت   یر لب شب به خ یر هم ز او

 ؟ یـ هلن تصادف کرد زانیار 

 زدم و گفتم : یبود ، لبخند کم جان  یدهرا د ینمماش تازه

 دنده عقب زد بهم و در رفت  یشعور آدم ب یه ـ

 به سمتم برداشت و گفت : یقدم یار را نگاه نکردم اما زان برهان

 نشد ؟ یتخودت طور ـ

 اش لبخند زدم و گفتم : ینگران  به

 نبودم نگران نباش  ینماش یمن تو ـ

عاشقش بود تا  یاام که رو یدست فرمان عال م و با همانفرمان نشست پشت
  یاندازمبرنگشتم به کوچه نگاه ب یگر سر کوچه دنده عقب را ُپر کردم و د

م کنم ، دل  یتا حرصم را خال یدمفرمان کوب یانجا که دور شدم چند بار رو از 
 یاوردمدر م ینهرا از س یگرفتاو ضربان م یدنخواست قلبم را که موقع د یم

 ! یانداختمو دور م

را که با  ی، قلب یخوانستماجازه وارد قلبم شده بود را نم یحس را که ب  این
 ... یخواستمحس استقبال کرده بود را هم نم ینآغوش باز از ا

پدال  یرا رو یمو پا یدمن کوبفرما یو دستم را رو یدمکش  یادرا فر  نمیخواهم
 یز هم گاز دادم و صدان باو م  یدمعوض شدن دنده را شن  یگاز فشردم و صدا
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را  یشپخش را باال تر بردم تا صدا یهم بلند شد و من صدا یلومتر اخطار ک

حرصم بخوابد و  اکردم ت  یکردم و رانندگ   یکردم و رانندگ   ینشنوم و رانندگ 
 ینتمام دورب یر چون از ز یامدم یمبرا یمهجر  یامپ یگرچندد یقطعا تا هفته 

 م  شده بود توجه رد یب  یتخلف رانندگ  یها

***  

دست تکان   یشبرا  یدمکه منتظر مسافرانشان بودند مورات را د  ییآنها  ینب  در 
 دادم و او نگاهش به من افتاد و لبخند زد 

 یاستانبول  یترک   یو پشت سر هم با لهجه    یدکردم و او گونه ام را بوس  بغلش
ست ، من واقعا او را دوست داشتم دو یکرداش را ابراز م یخوشحال یظغل

واسطه  یچچشم داشت ، ه یچه یگفتند تنها او بود و بس ، ب   یکه م  یواقع
 ... یگر د یا یشهو رگ ر یتبا مل یوحت  یخون 

را پشت کمرم گذاشت و به  یگرشدست بلند کرد ودست د یکرا با  چمدانم
بزرگراه  یتو یووقت  یمکروک اش نشست ین، در ماش یمفتر  ینگ سمت پارک

جمع شان   یدر هوا پخش شد و من به سخت   یماسرعت گرفت و موه  یمافتاد
دسته از آن  یک  یبود و هرازگاه  یدهفا یباز هم ب  یبستم ول یرهکردم با گ

، کالفه شده بودم و مورات خنده اش گرفته   یکردم  یو در هوا باز  یزدم  یزیگر 
 بود 

 گفتم :  یترک  به

  یخورهبدون سقف ؟ فقط به درد شما مردا م ینایماش ینا یهچ ـ
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 زد و من گفتم : ی، چشمک لج درار یدکوتاهش کش  یبه موها یدست 

 بدجنس  ـ

 و گفت : یدهتل نگه داشت به سمتم چرخ یجلو وقتی

 خونه ام  یایب یبار هم افتخار نداد ینا ـ

 خواد مزاحمت بشم  یممنونم دلم نم ـ

 گفت :  یام زد و به فارس یشانیپ یانانگشت اشاره به م با

  یخودت خر  ـ

 احش به خنده افتادم و او به زبان خودش گفت :افتض لهجه بابت

  یرونیخونم دختر ا یایذاره ب ینم یاتعصب و شرم و ح ـ

 شش ساله بود   یدوست   یکحاصل    ینشناخت و ا  ی، او مرا م  یدمهم خند  باز 

گذاشت و   یمپا یشدم و او ساکم را از صندوق برداشت جلو یادهپ ینماش از 
 گفت :

 دنبالت  یامشب م ـ

 تکان دادم و او گفت : یسر 

 ؟ یکمک مون کن  یکمدنبالت پشت صحنه  یامنداره زودتر ب یبیع ـ

 باشه  یلباس تنم کن یاگه نخوا ـ

 شد و گفت : یقچشمانم دق توی
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 یهوفهمم چرا  یروز م یهآخرش  یول یکه تو ناراحت بش  یکنمنم یمن کار ـ

 یکار انصراف داد  یناز ا

شد رفت   ینشسوار ماش  یجد  یافهبا همان ق  هم به خنده ردش کردم و او  باز 
 لبم محو شد   یوخنده مسخره ام از رو

 حمل کرد  یم امد و چمدانم را تا الب از خدمه به سراغ یکی

 بار دوم با مورات قرارداد بسته بودم  یبرا یشسال پ چهار 

 یاز لباس شب ها  یکی  ینکهشو بهاره اش بود ، خوشحال از ا  یهاختتام  مهمانی
تنم به فروش رفته بود از باغ به سالن رفتم  یمورات تو یطراح  عاده بافوق ال

 ینکهدادم اما قبل از ا  یم  یلکردم و تحو  یم  یضوتع  یاطلباس را با احت  ید، با
که همسن و سال خودم   دمر  یاز مدل ها یکی یایدمورات به کمکم ب یار دست

 یر گ  یوار د یشه بود و در حدود دو متر قد داشت وارد سالن پرو شد و مرا گو
 انداخت 

خورده به عقب هلش دادم ،  یکه یچیدو دهانم پ ینیدهانش در ب یبو وقتی
 کنار گوشش خواباندم   یمحکم یلیدستم جمع کردم و س یتمام حرصم را تو

زدم با حرص و   یکه نفس نفس م  یکه به عقب تلو تلو خورد و من در حال  او
، درب سالن باز شد و  یدکردم اشک از گوشه چشمم چک  ینفرت نگاهش م

 یکردمم خون را در دهانم حس مبود طع یر د یگر مورات وارد شد اما د یار دست
  یاندازمخواست آن عضو از صورتم را ببرم و دور ب یو دلم م

 بود  یگرید یز چ ینگ مدل یایکنار گذاشتن دن  یمن برا یلدل اما
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است که  یادم آمدم ، یرونماه بعد ازآن اتفاق من از مجموعه مورات ب سه

قهر بود اما باز هم  با من یگفتم مدت   یرا به او نم  یلشدل ینکهمورات از ا
 کرد   یدامان ادامه پ یخودش پا جلو گذاشت و دوست 

حرفه را کنار گذاشتم در  ینکه چرا من ا  یدهم نفهم یارو یکس حت   یچه اما
 به ستاره شدنم نمانده بود ... یزیکه چ  یحال

 یآهنگ ها  یشهرا باال بردم ، هم  یشصداروشن کردم و  پخش اتاق را  دستگاه
 گرفتم   یو دوش حساب  یدمحمام چپ یرا دوست داشتم ، تو یاستانبول یترک 

 یآهنگ کمرم را تکان تکان م  یتمو همانطور که با ر  یچیدمرا دور سرم پ  حوله
 دادم 

 برداشتم  یپا تخت  یرا از رو یلمموبا گوشی

را   یتماس گرفتم ، گوش  یاو با رو  یستادمبود ا  یاپنجره اتاق که رو به در  جلوی
تخت خواب است به  یبود تو یداکه پ  یاصورتم باال نگه داشتم و رو یجلو

  یدخند یمرو

 ؟ یارو یخوب  ـ

 و گفت : یدکش  یا خمیازه

 ؟ یدیرس ی، تو ک  یمبود یدار از شب رو ب یتا پاس یشبد ـ

  یشهم یدوساعت  یه ـ

 ؟ یزنیاالن به من زنگ م یدیخاک بر سرت دو ساعته رس ـ
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 و گفتم : خندیدم

 غرغرا شروع شد ؟ ـ

 تخت نشست و گفت : یشد تو بلند

 ؟ یشو رفت  یواقعا برا ـ

 اردوغان وارد مذاکره بشم ! ینه اومدم با اقا ـ

 ؟ یشروع کن ینگ دوباره مدل یخوایکه م  ینهمنظورم ا ـ

، االنم  ینم هممد؟ من فقط چون مورات دعوتم کرده او یگیم ینه بابا چ  ـ
 قراره زودتر برم کمکشون 

 و گفت : یدکش  یکرد بعد آه   یطور نگاهم م همین

 هلن  یفیح ـ

 زدم و گفتم : یمبل نشستم پوزخند روی

 ؟ یقادق یفمح یچ  یبرا ـ

  ینگمدل یبرا یشد یدهتو آفر  ـ

  یاحرفه ندارم رو ینبه ا یمن عالقه ا ـ

کاربودم اما   ین، من عاشق ا دمز  یمحض بود ، فقط خودم را گول م دروغ
در جانم افتاده بود قدرتمند تر از عالقه ام بود  یشکه از چند سال پ  یواهمه ا

 ... 
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 امشب ؟ یبرا یبپوش یخوایم یچ  ـ

  یدونمهنوزنم یچند دست لباس آوردم ول ـ

 گفت :  یکردکه نگاهم م  همانطور 

 هلن ؟ ـ

 هوم ؟ ـ

 را تکان داد و گفت : سرش

  ولش کن یچیه ـ

 ؟ یبگ  یخواست  یم یبگو خب چ  ـ

 نبود خداحافظ یمهم یز نه نه چ ـ

 تماس را قطع کرد ! یهم زرت  بعد

شو   یدانستمتخت افتادم ، م  یباال انداختم بلند شدم وبا همان حوله رو  شانه
 داشتم  یم یانرژ یدکشد پس با  یشب طول م یمهتا ن

*** 

کردم که از صبح   یرتح  بود ،شده    یک تار  یباچشمانم را باز کردم اتاق تقر   وقتی
 بودم  یدهتا غروب افتاب را خواب

تخت خاموش روشن شد ، کنار گوشم گذاشتم و  یکنار  یام رو یگوش  صفحه
  یچیدسرحال مورات در گوشم پ یصدا
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 دنبالت  یامآماده شو دارم م ـ

  یشمباشه باشه االن حاضر م ـ

  یمکار دار  یلیهلن فقط بجنب خ ـ

را  یم، صورتم را شستم مرطوب کننده زدم ، موها یدمپر  ییناز تخت پا سریع 
 طرح مردانه یراهنپ یک همراه  ینشانه زدم و شلوار ج

 یرا دم اسب یم، موها یدمپوش یطوس یبرش کوچک و به رنگ خاکستر  اما
خواستم شب بپوشم را برداشتم و  یکه م  یکاور لباس  ام و یدست  یفکردم ، ک

 رفتم  یینپا

بود ، دستم را فشرد و راه  یستادها ینشبه ماش یهتل تکدرب ه یجلو مورات
مجموعه اش  یمو قد یدجد یاز عضو ها یمبه سالن برا یدنو تا رس یمافتاد

که آن پسرک جوان که آن خاطره افتضاح   یدمفهم یشگفت و من در حرفها
که   مجموعهبود وارد  یوستهپ یکاامر  ینگرقم زده بود پارسال به مدل یمبرا را

 شناختم  یکرد و چند تن را هم خودم م  یبه همه اعضا معرف  رام یمشد

و به  یشدداده م یشمردانه نما یرا شروع کردم ، امشب تنها لباسها کارم
بودند و  یدهمرد سر و کار داشتم ، آنها لباسها را پوش یبا مدل ها یلدل ینهم

 به عهده من بود  یشانها یآکسسور

دست کت و  یکاز مدل ها که  یکیچ را به م یساعت با بند چرم مشک  یک 
 ی، با کفش ها یستادمبه تن داشت بستم ، چند قدم دورتر ا یک شلوار کالس
 اش هماهنگ بود  یچرم مشک 
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 یگریرا بدهد و بعد هم به سراغ مدل د یینها ییدارا صدا زدم تا ت مورات

برداشتم و به دستش انداختم   یلدست بند است  یک دست بند ها    ینرفتم ، از ب
  یشدنم یبد یب، به نظرم ترک

 ینظر  یدمرس یم یخوردم و به هر مدل یهمهمه پشت صحنه چرخ م میان
 کرد  یخوش استقبال م یدادم و مورات با رو یم

 یمرد فرو برده بودم و سع  یاز مدل ها  یکی  یموها  یانتم را مکه دس  همانطور 
شد ، سرم را که  یدهکردم تا حالتش بدهم دست چپم از پشت کش یم

لبخند  یمبه رو یدو صورت گرد سف یلخت مشک  یبا موها یچرخاندم دختر 
 گفت :  یزد و به زبان ترک 

  یکنیکار م  یدار یاومد یاز وقت  یگهبسه د ـ

 یکقهوه و ک یمها نشاند و دستور داد برا یاز صندل یکی یهم مرا رو بعد
  یاورندب

را گم شده بود حجم کارها   یانقارو قور شکمم که م یبود تا صدا یکاف   همین
 نخورده بودم  یزیکه از صبح چ  یایدب یادمبشنوم و 

 ، من هم لبخند زدم و گفتم : یکرداو همچنان با لبخند نگاهم م و

 ؟ ینچکاره ا جاینشما ا ـ

 و گفت : خندید

 کاره   یچه یباتقر  ـ
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 نگاهش کردم و او با انگشت شستش به مورات اشاره کرد و گفت : متعجب

 نامزدشم  ـ

 شدم و گفتم : یلبه سمتش متما یذوق کم ُپر 

 واقعا ؟ ـ

 و گفتم : یدمشکرد و من به آغوش کش  ییدسر تا با

 به من نگفت ؟ یزیچطور از تو چ ـ

 آخه  یستوقت ن یلیخ ـ

 خوشحالم  یلیفشردم و گفتم خ یز م یرا رو دستش

  خندید

 ات مشخصه  یافهاز ق ـ

از عزا دراوردم و بعد او که  یو قهوه را که آوردند دل یک و ک یدمهم خند من
  یدکرده بود پرس  یمعرف  ینخودش را سل

 ؟ ینشناس یرو م یگهتو و مورات از کجا همد ـ

 من قبال مدلش بودم  ـ

 گشت و گفت :  یکلمصورت و ه یتر رو یقدق نگاهش

 ؟ یستیپس چرا االن ن ـ

 گفت :  یشوخ  با
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 ؟ یکرد  یداپ ینکنه مجموعه بهتر  ـ

 دم و گفتم :ن داتکا ینرا به طرف سرم

 ادامه ندادم  یکامال شخص  یلدل یهنه به  ـ

 درسته ؟ یستیتو ُترک ن ـ

 ام ؟؟ از لهجه  یدیاز کجا فهم ـ

 اوهوم  ـ

 ام  یرانیمن ا ـ

 زد و گفت : یرینیش لبخند

 زدم  یحدس م ـ

. 

. 

. 

بروند من هم به سراغ لباسم رفتم ،  یجاست یها آماده بودند که به رو مدل
را از سمت چپ  یم، موها یهفت  یقهبا  یدیم ینکوتاه آست  یمشک لباس  یک 

 ی، صندل مخمل یدملب کش یکردم ، رژلب قرمزم را رو  یسگ  ینهس یبه رو
 بود وارد سالن شدم  یجکه کنار است  یاز درب کوچک  یدمام را که پوش یمشک 



  

 
75 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
آنها  یاندر م یجمع شده بودند حت  یادیز یتمورات جمع یشوها یهبق مثل

مختلف تا چند   یاز صاحب برند ها  یشدم یدههم د  یهمعروف ترک  یاچهره ه
  یگرمطرحباز

بلند   یهگرد پا  یها  یز و پشت آن م  یوستمدست تکان داد ، به او پ  یمبرا  لینس
 تعارفم کرد  یدنینوش یوانو او ل یستادما

 ندارم  یلممنونم م ـ

 یکی یکیمدل ها  یک پر نورو با شروع موز یجسالن کم شد و است یها چراغ
 صحنه آمدند و رفتند  یرو

صحنه امد و تمام حاضران سالن  یبچه ها که تمام شد مورات به رو نمایش
 یمهمانها آمدند تا لباسها تو یاندست زدند و بعد تمام مدل ها به م یشبرا

 تنشان به فروش برود 

و بعد از اتمام مراسم مورات اصرار  یدلباسها همان شب به فروش رس تمام
داده بود و آن مسئله   یر بدجور گ یر که خودش مرا برساند و در طول مسکرد  
و من  ینگ کنار گذاشتن مدل  یخواست برا یم یلو از من دل یدکش  یشرا پ

 ! یاورمب یقتاز حق یر غ یمجبور شدم بهانه 

 خوام حال امشبتو خراب کنم  یمورات نم ـ

  یشهم خراب محال یاگه نگ  ـ

 نفهمه ؟  یکس  یدیقول م ـ

 آره قول ـ
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 دهانم را قورت دادم و گفتم : آب

  یکارفته امر  یاون مدلت بود که گفت  ـ

 ؟ یمابراه ـ

 را به جلو دادم  نگاهم

 آره همون  ـ

 درهم رفت و گفت : یشها اخم

 خب ؟ ـ

 یا اما چاره یکردم یک آن مسئله کنم وجدانم را تحر  یر فکرش را درگ اینکه
 نبود

  یدساجازه منو بو یاون ... اون ب  ـ

 و گفت : یدرا کم کرد و با دهان باز به سمتم چرخ سرعتش

 ؟ یگیبه من م ینوتو بعد از چهار سال ا ـ

 باال رفت  صدایش

 یگهکه د  یگیتا حقشو بذارم کف دستش ؟ االن م یچرا همون موقع نگفت  ـ
 دستم بهش 

 رسه ؟  نمی

 اون موضوع رو فراموش کردم  یگهمورات من د ـ
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  یبرگرد یستیکه هنوز حاضرن  ی...نکرد ینکرد ـ

 هم فشردم و گفتم : یرا رو چشمانم

 یدفهم یاون  تعادل نداشت    حال خودشو نم ـ

 و گفت :  یدفرمان کوب یانرا م دستش

 ... یکنهشو نداره کوفت م یتظرف یغلط کرده وقت  ـ

 کرد و گفت :  یز ، چشمانش را ر یدبه سمتم چرخ اش را قطع کرد جمله

 بوده ؟  ینن ، فقط  همراستشو بگو هل ـ

 کرده دستانم را باال بردم و گفتم :  هول

 بوده  ینمعلومه که فقط هم ـ

 مان برقرار شد و عاقبت من به زبان آمدم و گفتم : ینب سکوتی

 هم مهمونش کردم  یلیس یهتازه  ـ

 کرد بعد دستم را گرفت  آهسته و درمانده گفت :  نگاهم

 هلن منو ببخش   ـ

 تو چرا ؟ ـ

 اومده  یشمجموعه من برات پ یموضوع تو ینباالخره اب خ ـ

 را فشرم و گفتم : دستش

 هان ؟ یمفراموشش کن یگهد یاب ـ
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 درشت کرد و گفت : یمرا برا چشمانش

 به  یعذرخواه  یهتازه شما هم  یستن یفراموش کردن  یر نخ ـ

 

  یبدهکار من

 و گفتم : خندیدم

 چرا ؟ یگهمن د ـ

 ا محکم گرفت و گفت :را رها کرد فرمان ر  دستم

 یآشغال همکار یه، من چند سال با  یموضوع از من پنهون کرد ینتو ا ـ
 یکردمم

 مورات گفتم که اون   خوب نبود اصال تعادل نداشت ـ

  یستن یده اقانع کنن یلاصال دل ـ

 سکوت کرد و گفت : اندکی

 ازش دفاع نکن  ـ

 گفتم :  یو با ناراحت  یدبه سمتش چرخ سرم

 دفاع نکردم  یاز اون وحشن م یچمه ـ

  یمنزد یکدام تا هتل حرف   یچداد و ه یرونرا ب نفسش

 و با لبخند گفت : یدبه سمتم چرخ یستادهتل ا یجلو وقتی
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 ؟ یبرام در نظر گرفت  یچ  یحاال به عنوان عذر خواه  خب

  یدمو خند یدباال پر  ابروهایم

 ؟  یخوایم یتو چ  ـ

 گفت :لبانش را جلو داد ، فکر کرد و   کمی

 یه  ینمن و سل  یخونه من و برا  یایب یهکه تو روز بعد از اختتام  یهنظرت چ  ـ
 با اون دستپخت محشرت ؟ یبپز  یرانیا یقرمه سبز 

 و گفتم : یدمهم خند باز 

 یدرو با یخونه تو باشه رو نه ... قرمه سبز  ینکهرو هستم اما ا یقرمه سبز  ـ
  نییروا یلخورد تا مزه بده با برنج اص یرانتو ا

 را گشاد کرد و گفت : چشمانش

 ؟ یریدر م یرشاز ز یدار ـ

خونه خودم  یو من تو یرانا یاینبعد از شو ب یننه جون مورات ، تو و سل ـ
 پزم  یم یبراتون قرمه سبز 

 را به سمتم دراز کرد و گفت : دستش

 قبول  ـ

 را برداشتم و او گفت : یلمعقب بگ وسا یشدم ، از صندل یادهپ ینماش از 

 کمک برو استراحت کن   یایزودتر ب یازنیستشو فردا ن یبرا ـ
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 عقب رفتم و گفتم : عقب

  یامهتل م یندنبالم با ماش یاپس تو هم ن ـ

 را ُپر کرد  ینشتکان داد و گاز ماش دستی

که   یکس  یناگهان  یدناما از د یدملبم بود چرخ یکه هنوز لبخند رو  یحال در 
 ینهانده بود که با صورت به س، کم م  حبس شد  ینهپشت سرم بود نفسم در س

 برخورد کنم ! یخانیستبر جناب سار

 کرد   یورات نگاه مرفتن م  یر را باال بردم  نگاهش کردم و او با اخم به مس  سرم

 یشوکه بودم که حت  یدنشاز د یاندک بود اما به قدر یار مان بس ینب فاصله
 به عقب بردارم  یتوانستم قدم ینم

 و گفتم :لب باز کردم  تنها

 ؟ یینجا ینشما ا ـ

 گره خورد ...  یو نگاهم با آن نگاه نافذ عسل یدبه سمتم چرخ سرش

 کرده بود ...  را کر  یمبلند ضربان قلبم گوش ها صدای

 به خودم آمدم و پا عقب گذاشتم و او گفت : کمی

  ینشما هم استانبول هست یدونستمنم ـ

 از دوستانم اومدم  یکیشو  یبرا ـ

 و گفت : ید پر االب ابروانش
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 دوست شماست ؟ یلماز مورات ا ـ

 بله  ـ

از  یرفتم که او هم هم قدمم شد و من آه  یگفتم و به سمت الب   یاجازه ا با
 هتل اقامت داشت   ینقرار معلوم او هم در هم  ینچون از ا  یدمکش  یچارگیسر ب

 مگر ؟ یشدهم م یناز ا بدتر 

  میو راه افتاد یمگرفت  یلاتاق ها را تحو کارت

 جالبه  ـ

 سرم را به سمتش باال بردم و گفتم : کمی

 جالبه ؟ یچ  ـ

 کرد و گفت :  نگاهم

 اومدم  یلماز شو مورات ا یمن هم برا ـ

 و گفتم : یدمبه سمتش چرخ یرتح با

 ؟ یدمتون؟ چطور ند ینشما امشب اونجا بود یعنی ـ

 کرد دگمه آسانسور را زد و بعد گفت :  یدست  پیش

  یدممن شما رو د یول ـ

 انداختم ، آب دهانم را قورت دادم  یینام بود و من سر پا یرهخ همانطور 
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و او دست دراز کرد طبقه نهم را فشرد و من   یماتاقک آسانسور شدوارد    هردو

 طبقه بود  یک دستانم در هوا خشک شد ، اتاقمان در 

 کردم خونسرد باشم   یدادم و سع یهآسانسور تک ییطال یوارهد به

 ؟ ینندار طراح لباسمگه شما  ـ

 و گفت : یدسوالم سرش به سمتم چرخ با

 به طراح لباس ندارم   یازین  یمشخص  یزندگ   یصحنه ، تو  یفقط برا  یدارم ول ـ 

  یدمرا تکان دادم و پرس سرم

 ؟ یدینپسند یزیامشب چ ـ

 عدد سه را نشان داد و گفت : یشانگشت ها با

 سه دست برداشتم  ـ

 پهن شد و گفتم : لبخندم

  ینمورات عال یکارا ـ 

 تکان داد و من گفتم : ییدبه تا سری

 ؟ یاینفردا شبم م  ـ

  یرهم یجاست یدونم فردا شب لباس شب زنانه رو یکه م  ییتا اونجا ـ

 ام بود  یرهو او خ یدملب گز  یدمکه پرس  یسوال از 

 رفع و رجوع کنم گفتم : ینکها برای
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 یاینب ینبخوا یا یگهکس د  یاخواهر ... یامادر  یبرا یدگفتم شا ـ 

که تنش بود   یکت تک   یشلوار کتانش فرو برد و لبه ها  یبج  یرا تو  دستانش
 به عقب رفت و گفت :

 ؟ ی؟ مثال ک  یگهکس د ـ 

 چشمانش نگاه کردم و گفتم : یتو ُمسرانه

 ، هرکس  یدونمنم ـ

باز شد و همان   یام بود لبان خوش فرمش به لبخند جذاب   یرهکه خ  همانگونه
خرج داد دست دراز کرد و به  یو او جنتلمنم درب آسانسور باز شد موقع ه
 گفت :

  ییدبفرما ـ

پاشنه کفشم   یو صدا  یدمرا جلو کش  یفملباسم را دست به دست کردم ، ک  بگ
 راهرو جالب شده بود  یها یکسرام یرو

بود را نگاه کردم و  یستادهاتاق بغل ا یدرانداختم  و او که جلو یرا رو کارت
 :گفتم 

 شب خوش  ـ

و من وارد اتاق شدم و همان جا پشت در وا رفتم  سر تکان داد یمتنها برا او
 دادم یرونب ی، نفسم را از سر درماندگ 

 دانستم ... یاو در اتاق بغل اقامت داشت ومن نم 
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*** 

 یشمی یز شوم یک بود و  یماش تا زانو یرنگ که بلند یدامن جذب خاک  یک 
 یفدامنم مرتب جا کرده بودم ، ک یرا تو  یشنتهاسه ربع تنم بود که ا  ینآست

دوشم جابه جا کردم و  یداشت را رو ییطال یر بند زنج یکوچکم که به جا
 وارد مجموعه شدم 

 لبخند زد و گفت : یدهمه در تکاپو بودند و مورات که مرا د یشههم مثل

  یزمعز  یخوش اومد ـ

که به سالن بروم نمانده که انجام دهم خواستم  یمطمئن شدم کار وقتی
را برداشت و دور گردنم به  یو دستمال ساتن گل دار یدمورات دستم را کش

نگاه کرد و  یپمزد و چند قدم عقب رفت و با لبخند به ت یگره کوچک   یباییز
 گفت :

  یعال ـ

  خندیدم

 

 ؟ دستمال گردن ؟ یچ  ـ

 باال انداخت و گفت : ابرو

  یزت، همه چ ی، خوشگل یقهسل ـ

 کردم و گفتم :  شانه کج یه رورا ب سرم
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  یبه من لطف دار یشهتو هم ـ

بزرگ سالن  یها ینهبرسد و من در آ  یشزد و رفت که به کارها چشمکی
  یدمخودم را د

که مورات به گردنم گره   یبسته بودم با آن دستمال گردن   یکه دم اسب  موهایم
 بود ... یعال یبزده بود ترک

 یبود به معنا یستادهمهمان ها ا یانن که مُبرها یدنسالن که شدم با د وارد
،  یایدکه توقع نداشتم که به شو زنانه ب  یلدل ینبه ا یدکردم شا  یرتح یواقع

کردم لبخند بزنم و در تمام   یسر تکان داد و من سع یمو برا یداو هم مرا د
 یبود ونم یستادها نبرهان بود که عقب تر از م یطول مراسم من حواسم پ

 کند   یکردم او نگاهم م  یم ام مدت احساسدانم چرا تم

و بعد کنار  یکردمهمان ها امد خوش و بش م یانهمراه مدل ها به م مورات
به  یباییز یار و بس ییاز مدل ها را که لباس آلبالو یکیو  یستادا ینمن و سل

 من گفت : تن داشت صدا زد و بعد رو به

 من به شماست  یهلباس هد ینهلن جان ا ـ

 او و لباس در رفت و آمد بود  ینانده بود و نگاهم بز مبا دهانم

 ؟ یـ دوسش دار مورات

  یادز یلیخ ـ

 که بهت دارم   ینیو د یکه به من کرد  ییبابت کمک ها ینا ـ



  

 
86 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
اش را بلند شدم و گونه   یزده شده بودم ، کم  یجاناش ه  یآن همه مهربان   از 

اش  یدنیکه   نوش  یدر حال یدمبرهان را د یستادما یمسرجا یو وقت  یدمبوس
من نامفهوم بود و چرا حس  یو نگاهش برا یکرددستش بود ما را تماشا م

 اخم داشت ؟ یو فقط کم یکم  یکردمم

را همان شب آماده کردند و من با خودم به هتل بردم ، مورات خواسته   لباس
 بود که در برابردست و  یتنها کار  ینبه تن کنم و ا  یهبود که آنرا در روز اختتام

 امد   یاش از دستم برم یدل باز

 پاشنه بلندم را از پا کندم و پرده را کنار زدم  یها کفش

 کرده بود   یشانپر یادر یانوار نقره رنگش را رو مهتاب

عوض   یشرت خنک   یبروم ، لباسم را با شلوار و ت   یرو  یادهشدم که به پ  ترغیب
 زدم  یرونو از اتاق ب یدمپوش یکردم و کتان 

 ام را به سمت گوشم برده بود همانجا خشک شد  یدزفر که هن  دستم

 هم از اتاقش خارج شد ، سرتاپا اسپرت ... برهان

شده بود ، او هم  یر د یگر گردم به اتاقم اما دخواست همان موقع بر  یم دلم
 بود  یدهمرا د

داشتم او  یدو من ام یمزد ینم یکدام حرف   یچ، ه یمهم سوار آسانسور شد با
او  یشبانه به سرش نزده باشد اما وقت  یرو یادهماند و هوس پدر کافه هتل ب

 ی رو  یادهپ  یهم فشردم و خواستم به جا  یکافه گذشت من چشم رو  یاز جلو
 مقدمه گفت : یو کامال ب  یدبه کافه بروم اما او به سمتم چرخ
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 ؟ یمبا هم قدم بزن ـ

مت آن مرد مانده بودم و قلبم داشت به س  یالب   یکافه و خروج   یاندرهوا م  پا
  یکردشده بود پرواز م یندلنش یار اسپرت بس یپکه با آن ت  یجوان بلند قد

 کرد و گفت :  یدست  یشکنم اما او پ  را رد یشنهادشرا جزم کردم که پ عزمم

  ینقهوه بخور ینبر  ینخواست یوقت شب م ینکه ا  یننگ ـ

 زد  یبه سمتش برداشتم و او لبخند فاتحانه ا یبسته شد ، قدم دهانم

 و او گفت : یمرو سنگ فرش راه افتاد یادهپ در 

 ؟ یکنیدم یچند ساله تنها زندگ  ـ

 ت کرد پدرم فو ی، از وقت  یشهم یپنج سال یه ـ

 و گفت : یکردنگاه م یشجلو پا به

  یامرزهخدا ب ـ

 ممنون  ـ

 مرا شوکه کرد  یدکه پرس  یو او با سوال یمدر سکوت قدم زد یا یقهدق چند

  یدپرس یجد یکند با لحنانکه نگاهم   بدون

 نه ؟ یادتو از من خوشت نم ـ

 کرده بود   یالکردم ...دهانم باز مانده بود ، او کامال برعکس خ  نگاهش

 ید؟بکن یفکر  ینباعث شد همچ یچ  ـ
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 داد و گفت :  یابه من انداخت و بعد نگاهش را به وسعت در ینگاه  نیم

 ! یم نباشن هستکه م  ییجا یکنیم ی...همش سع یگهم ینورفتارت ا ـ

به دلم افتاده بود که  یچون نسبت به او حس یکردمم یاز او دور من
بود که به خاطرش  یلیو ان هم همان دل یلدل یکخواهانش نبودم تنها به 

و بس  یمدانست یم یمکه تنها من و خدا  یلیرا کنار گذاشتم دل ینگ مدل یایدن
  ... 

 تم :درمانده گف ییانداختم و با صدا یر را ز سرم

 یستن ینطور ا ـ

 شد و گفت : ینسنگ یمبه رو نگاهش

 ؟ یاداز من بدتون نم ینکها یعنی ـ

 فرستادم و گفتم : یرونرا ب نفسم

 ؟ یاداز شما بدم ب یدمعلومه که نه چرا با ـ

  یدمگوشه لبش نشاند و من نگاهم را دزد  یدار یمعن لبخند

نگاه   ینکه ا  یاورمخودم ن  یو به رو  یرمبگ  یدهان لبخند را ناد  یمعن  میخواستم
معروف   یخانینخ دادن از طرف جناب سار  ییجورها  یک   یمعن  و با  یرهخ  یها

 بود به من بود 

گرفته بود در کنارش قدم   یشکه پ  یاز سکوت  ینگفت و من راض یچه یگر د او
  یزدمم
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در  یالتحاصل همان ده روز تعط ینکه از او داشتم و ا یشناخت اندک  با

، به موقع شوخ بود   بود  یبیبودم که او مرد مهربان و نج  یدهمبارسلون بود فه
 یار و نسبت به جنس مخالف بس یرفتهم به الک خودش فرو م یو زمان 

شد نبود یم  یافتکه اطرافم به وفور    یمخ زن   یپسر ها  یهمحافظه کار بود ، شب
 ... 

ت اشد یبه من توجه نشان داده بود در تالطم بود اما عقلم سع ینکهقلبم از ا
 کند   یاداوریرا به من  یگرید یز چ

را بلند کردم نگاهش کردم او هم سرش را چرخاند و نگاهمان درهم  سرم
  یچیدپ

 ینهم یکنمداشت ، حاال که فکرش را م یخاص یراییاش گ یعسل چشمهای
 چشمها بودند که کار دست قلبم دادند 

  یکردو مو ر  یر ز یشتر که در چشمانش بود قلبم را ب  یمردانه ا یطنتش

 را گرفتم و گفتم : نگاهم

  ینمتونشو بب یکردم امشب تو  یفکر نم  ـ

 و گفت : خندید

 چرا ؟ مگه من خواهر مادر ندارم ؟ ـ

  یدپرس یمرا به خنده انداخت و او جد لحنش

 ؟ یشناسیم یلماز وقته مورات ا یلیخ ـ
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 حدودا شش ساله   ـ

  یدهم یهند خودشو هدکه بهت لباس بر   ینهست یمیبا هم صم یلیحتما خ ـ

 زدم و گفتم : لبخندی

 مدلش بودم  یروزگار یه یمهست یمیبا هم صم یلیآره خ ـ

 نگاهم کرد و گفت : یق، دق برگشت

 ؟ یحاال چ  ـ

 و گفتم : خندیدم

  یدیند یم یجاست یامشب منو رو یداگر بودم که با ـ

 را تکان داد و من گفتم : سرش

 م کنار رو گذاشت ینگ من همون موقع مدل ـ

 نگاهم کرد  یشتریو با دقت ب یدچرخ یکدفعه

 چرا ؟ ـ

 اش گرفتم و گفتم : یرهرا از نگاه خ نگاهم

 سوالتون رو جواب ندم ؟ ینا یشهم ـ

 اگر بگم نه ؟ ـ

 باال انداختم  شانه

  یدمخب منم جوابتون رو نم ـ
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 گفت :  یبلند و تخس یصدا با

 خب  یلیخ ـ

 مدیانداختم و آهسته خند یینپا سر 

*** 

 ییتمام لمه دکلته با رنگ آلبالو یکمورات را باال نگه داشتم ،  ییاهدا لباس
 فوق العاده 

 بستم  یاش را به سخت  یمخف  یپو ز یدمرا پوش لباس

عت کرده بپوشم من هم اطا یهخواسته بود لباس را در شب اختتام مورات
 بودم 

تماس گرفت ،  یاانجام دهم که رو یمختصر یشنشستم تا آرا ینهآ  جلوی
گذاشتم سالم کردم و   یمرو به رو  ینهبه آ   یهرا تک  یتماس را وصل کردم و گوش

را به خورد گوشم داد و با ذوق  یغشجواب سالمم را بدهد ج ینکهاو بدون ا
 به لباس تنم اشاره کرد و گفت :

 خوشگله ، معرکه اس هلن  یلیخ ـ

 آره کار مورات حرف نداره  ـ

  ینمشببپاشو برو عقب کامل  ـ

 و گفت : یدکش  یغ بازهم ج یاو رو یستادمشدم چند قدم عقب تر ا بلند

  یادبه تنت م یلیخ یهعال ـ
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کرم به   ینشستم و کم یشآرا یز م یصندل یلباس را جمع کردم و رو دامن

 صورتم زدم و گفتم :

 ؟ ینجاستبرهان ا یدونست  یتو م یارو ـ

 ؟ یدیشآره د ـ

 گفتم :م و  داد یصورتم ماساژم یرا رو کرم

 ؟ یچرا بهم نگفت  یدمشآره د ـ

 ؟ یکردبه حالت م یحاال چه فرق  ـ

 م :حواله اش کردم و گفت یغره ا چشم

 ؟ ینجاشو مورات اومده ا یبرا یدونست  یتو نم یعنی ـ

  ینهم یهترک یرهداره م یدمشن یار برنامه شم ؟ من فقط از زان یر مگه من مد ـ

 گفت :  یا، رو یدمکش  یمبه مژه ها یرا برداشتم کم ریمل

 ؟ یبه من بگ  یکه بخوا  یستن یزیچ ـ

 نگاه کردم و گفتم : یصفحه گوش یان، به صورتش م یدماز کارم کش دست

 ؟ یمثال چ  ـ

 زل زل نگاهم کرد و بعد گفت : همانطور 

  یزدیحرفتو بهم م یشتر قبالنا ب ـ

 ت :کمرنگم را برداشتم و او گف  یع را به خنده رد کردم ، رژلب ما حرفش
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 ! یشد یشعور ب یخانوم شد یبزرگ شد یاز وقت  ـ

 خت ...شنا یخوب مرا م یلیخ یاو رو یدمخند بیشتر 

که به سرم زده بودم را آرام باز کردم ، عادت به استفاده از  ییها بیگودی
بلندم بدون  یعلت بود که موها ینبه هم یداتومو را نداشتم و شا یا یسبابل

 بود  یبامو خوره ز یذره ا

 یاجمع کردم و رو یکطرفحالت دار شده بود ، همه را  یکم  یمموها ییناپ
 گفت :

 خط چشم نازک پشت پلکت بکش  یه ـ

و رژلب  یملر یاز اندک  یشمدانست که آرا یباال انداختم ، خودش هم م ابرو
 رود  یفرا تر نم

  یدمپوش یرا م یمجا به جا شدم و داشتم کفش ها یصندل روی

 هم هست ؟ ـ امشب برهان رویا

 نگاه کردم و گفتم : ینهآ  ی، خودم را تو برخاستم

 مورات رو برداشته  یدست از لباساحتما هست چون سه  ـ

 نگاه کرد و گفت : یمهم به سرتاپا رویا

  یمحشر شد ـ

 فرستادم و تماس را قطع کردم  یبوسه ا برایش
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، مورات هتل به مجموعه رفتم  یام را برداشتم و با تاکس یمشک  یکبار کیف

 برق زد و دستانم را فشرد  ینچشمانش از تحس یدکه مرا د

تمام  یشجمع شده بود و به جا یج، است یموارد سالن شد ینبا سل همراه
 بودند  یدهشده بود چ ییهرکدام گل آرا یبلند که رو یهپا یها یز سالن را م

 کردن برهان ،  یداپ یمحض ورود به سالن تمام تنم چشم شده بود برا به
 یدمد  یزهااز م  یکیباراو را سر    ینبازهم چشم گرداندم و ا  یستادیمکه ا  یز سرم

چند درجه  یو کراوات  ینوک مداد یرهنبا پ یمشک  یل،کت شلوار خوش استا
 شده بود  یپخوش ت یشاز پ یشروشن تر تنش بود و ب

و چند لحظه بدون پلک زدن نگاهم   یداو هم سرش را باال آورد مرا د  همزمان
 سر تکان داد  یمزدم و او برالبخند  یشمن به رو کرد و

برگشتم با نگاه مورات رو به رو شدم که رد نگاهم را تا برهان دنبال کرده   وقتی
 سرش را کنار گوشم آورد و گفت : یاوردبود و آخر هم تاب ن

 اون مرد جوان چقدر آشناست  ـ

 من من افتادم  به

  یگهتو برداشته داون ...اون همونه که سه دست از لباسا ـ

 در چشمانم نشسته بود و گفت : یقدق گاهشن

  یدمشد یگهد یاما من جا ـ

 دهانم را قورت دادم و گفتم : آب
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 مثال کجا ؟ ـ

 به طرفم خم شد و گفت : کمی

  یرانا یونتلوز ـ

 انداختم که از نگاهش در بروم  یر را ز سرم

  هانیر معروف و کار بلد ا یاز برنامه سازا یکیخب آره  ـ

 که گفت :  یدممورات را بغل گوشم شن یبار صدا این

 ؟ ییباهاش آشنا ـ

 ییجورا یه ـ

 بود  ییجورا یهاز  یشتر ب یدمکه من د  ینظر باز ینا یول ـ

لبانش بود ، من هم هول کردم و گفتم  یرو یعیرا باال بردم ، لبخند وس سرم
: 

  یستاون نمن و    ینب  یچیدرواقع ه  یستن  یکنیکه فکر م  ینطور نه نه اصال ا  ـ

 گفت :  یو ُپرمعن خندید

 ینطورکه ا ـ 

آمده و تانگو   یزهام  یانچند نفر به م  یشدکه پخش م  یمیبا آهنگ مال  همراه
  یدندرقص یم
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 یبود ُترک است و از ابتدا چشم از من برنم یداکه ازچهره اش پ  یجوان  مرد

اما من داشت سر حرف را با من باز کند  یآمد و سع یک داشت عاقبت نزد
و من در  یشدم یننگاهش سنگ یبرهان بود که هرازگاه  یتمام حواسم پ

 زدن او ... یدد یجدال با چشمانم بودم که نرود پ

از خدمه را صدا زد  یکیحواسش به من بود  یهم که از اول مهمان  مورات
به او گفت و  یزیرفت کنار برهان و چ یکراستدر گوشش گفت و او  یزیچ

حبس شد و درمانده به  ینهو من نفسم در س یدما کش یز نگاه برهان به م
 مورات نگاه کردم و گفتم :

 ؟ یکرد  یکار چ ـ

 اش را باال داد و گفت : چانه

 ؟ یپس چرا هول کرد یستتون ن ینب یزیچ یمگه نگفت  ـ

که رو   یدمو بعد برهان را د  یدمخنده آهسته مورات را شن  یکردم و صدا  اخم
 یلرزش دستانم را مخف   یکردمم  یکه سع  ین درحالم  و  یستادا  یز سر م  یمبه رو

 یز ر یککاش آن مرد جوان که   یکردم و ا  یمعرف  یز سر م یکنم او را به اعضا
 ینکفش سل  نتیبا پاشنه پونزده سا یگفتو چرت م یکردکنار گوشم زمزمه م

  یاسایمب ید و من دمتا ساکت شو یدمکوب  یدر مغزش م

 شده بود و من معذب تر ... نیاو سنگ یبرهان هم نگاهش رو حتی

 یانآن مرد نتوانستم مقاومت کنم و با هم به م  یهم در برابر اصرار ها  آخرش
  یدیمرا رقص  یهترک  ینمونه رقص محل یک   یگر و همراه چند زوج د  یمسالن رفت
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که من عاشق همه نوع رقص   ییداده بود و از آنجا یادمرقص را مورات  این

زدند  یآهنگ حضار دست م یتمکردم ، همراه ر  یاجرا م یبودم آنرا به خوب 
 یرا کم جان به هم م یشکه برهان دست ها  یدمد یو من از گوشه چشم م

  یدکوب

من و برهان قرار   ینما امد ب  یز آن مرد باز هم سر م  یدرس  یانرقص به پا  وقتی
تعارفش کرد و او  یدنیبرهان در هم بود ، مورات نوش یبود و اخم ها گرفته

 مزه اش کرد  یفقط کم

 جوان گفت : مرد

 نباشه  یاحترام یو هشت سالمه شما چند سالتونه ؟ البته اگر ب  یمن س ـ

زار مرا  یافهکه باعث شد سر برهان بچرخد و ق  یدبعد بلند و کش دار خند و
 داد  یگرید یرا به جا تفاوت نگاهش یاما ب  یندبب

  یمبا هم آشنا بش یشتر ب یخواددلم م یادازت خوشم م ـ

دانست  ینم یدانستم و خداراشکر که برهان ترک  ینامش را هم نم یحت  من
 با کف دست به صورت آن مرد حراف بکوبم  یشدموگرنه من مجبور م

از  یخورندپر م یکه دور ظرف خوراک   ییآخر شب هم او مانند مگس ها تا
ه شبم را ب یواقع یدر گوشم وز وز کرد و به معنا یز ر یککنارم تکان نخورد و 

  یدلجن کش

. 

. 
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. 

اتاق هتل شدم و در را پشت سرم بستم ، بند کفش پاشنه دارم را از دور  وارد
 مچم باز کردم

 یرانکه حتما به ادعوت کردم    ینبا مورات کرده و از او و سل  یگرم  خداحافظی
 تا به وعده ام عمل کنم  یایندب

نگ درب ماساژش دادم که ز  یمچم رد انداخته بود کم یبند کفش رو جای
ند با غر غر از جا بلند شدم ، هنوز لباسم را هم عوض نکرده بودم از اتاق را زد

 نگاه کردم و قلبم تپش گرفت ... ُبرهان بود یچشم

 و در را گشودم  یدمکش  یقیفس عمقلبم گذاشتم و ن یرا رو دستم

 به وضوح در هم بود  یشو اخم ها یدبه در بود ، به سمت من چرخ پشتش

 مرا کنار زد و وارد اتاق شد ! یا آمدم لب باز کنم او به ارامو ت زدم لبخند

 بودم  یجهم فشردم ، کامال گ یرا رو چشمانم

 یبود کالفه چرخ  دهیستاراهرو ا یداخل رفتم و در را بستم ، همانجا تو به
 خورد و من گفتم:

 شده ؟ یزیچ ـ

بود و به  یینشل کرد ، سرش پا ینگاهم کند گره کراواتش را کم ینکها بدون
  یکردپارکت افتاده بود نگاه م یمن که رو یکفش ها
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 ینهسوال بود وقلبم در س یم؟ برا یکردموقع از شب در اتاق من چه م ینا او
دوباره اش خوش حال بود چون در مراسم  یدنانگار از د یکردم یقرار یب 

 مان انجام شده بود  ینب یسرد یخداحافظ 

 م :و گفت یدمکش  یمبه موها دستی

 اومده ؟ یشپ یمشکل یدمازتون پرس ـ

اش به صورتم گره خورد و من ناخوداگاه  یرا آرام باال آورد نگاه عسل سرش
دم بلند خودش را به من رساند ، ق یکدامن لمه لباسم را چنگ زدم و او با 

 اتاق را لمس کرد  یعقب گذاشتم و کمرم در ورود یقدم

به سمتم خم شد ، حاال  یو کم در گذاشت یراستش را کنار سرم رو دست
 به راه انداخته بود ... ییو قلبم چه غوغا یدمد یم یک چشمانش را از نزد

 ؟!! یدیپوش یهچه لباس ینا ـ

 الن چه گفت ؟باز ماند ، او ا دهانم

 او گفت : یمبگو یزیچ ینکهدر هم رفت و قبل از ا یمها اخم

همه  یچشما ید؟! چرا با یبپوش یباز تر و تو چشم تر نداشت  ینلباس از ا ـ
 تو باشه ؟ یرو یاون مهمون  یتو

  یمدارش زل زده بودم ، تنها توانستم بگو یشصورت ته ر به

 که مورات بهم داد !  یههمون لباس ینا ـ

 داد و گفت : یرونحرص نفسش را ب از 
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 یشدم یکبهت   نزد  یکهاون مرد یچ  یبرا ـ

 برهان بود ؟ یزدا محرفها ر  ینکه ا  یرد داده بود ، کس یگر د مغزم

 جلو امد  و گفت : 

 ؟ یبا اون برقص یدتو چرا با ـ

 چپش را هم آن طرف سرم گذاشت و گفت : دست

باهات آشنا   یشتر بخواد ب  ید؟ چرا با  یاداز تو خوشش ب  یدباچرا    یکهاون مرد  ـ
 شه ؟

 دانست ؟  یم یکرده بودم ، برهان ترک   یرتح واقعا

 بود ؟ یدهآن مردک را شن یحرفهاتمام  یعنیممکن نبود ...  این

  یگرشمسخره د یو حرف ها یشنهادشسنش گرفته تا پ از 

  یدمنال آرام

 ؟ یدونیم یتو ترک  ـ

 گفت :  ینسبتا بلند یهم فشرد و بعد با صدا یرو یترا از عصبان چشمانش

 سال ازت بزرگتره  یزدهس یکهاون مرد ـ

 یکندعصب خرجم مت و یرتوقت شب غ ینو ا یستادهمن ا یکه جلو  ییاو و
سال از من بزرگتر است خودش هم دوازده سال  یزدهآن مرد س یزندو شور م

 گفت ؟  یودش را نمناقابل از من بزرگتر بود اصال چرا خ
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که تمام شده حرف   یاجازه به اتاق من امده و از مهمان  یب  یبه چه حق  اصال

 ؟ یزدم

 گفتم :  ینسبتا بلند یو با صدا یچیددرهم پ یمها اخم

وقت شب ؟ به شما  ینا یخوایم یبره به درک شما از من چ  یکهاون مرد ـ
 ؟ چرا ؟ ینگ  یرو به من م ینابپوشم ؟ چرا ا یچه مربوطه من چ 

 جمله ام دست چپش را از بغل سرم کنار زدم  یهمزمان با انتها و

 یو با صدا یکرددستش کنار سرم مشت شد ، او هم به چشمانم نگاه م آن
 و بمش گفت :محکم مردانه 

 ... یخوامتچون م ـ

که فکر  یدکوب یمحکم م یبند رفت ، قلبم به قدر یواقع یبه معنا نفسم
 یخواهد زد ... همانطور ُبهت زده نگاهش م یرونهر لحظه از قلبم ب یکردمم

 مان را ُپر کرد  ینب یز ام بود و بعد فاصله ناچ یرهکردم او هم چند لحظه خ

 یجان، تعجب و ه  یرتحکس چشمان من که از  را بسته بود ، برع  چشمانش
 خشک شده بودم  یمباز مانده بود و سرجا

کار را   یناجازه ا یهم  نبود اما ب  یانهداد ،  حرکاتش وحش یبو نم دهانش
 زدم و بعد دستم را در گوشش بخوابانم ؟ یکرده بود و من چرا پسش نم

 من هم  مسخش  شده بودم ؟ چرا
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مخم بود و  یاتاق باز بودنش روبدو ورود به دستش که از  یلاست ساعت

 یبد یو همراه با صداباالخره از مچش باز شد  یافتدهرلحظه ممکن بود ب
بار  یناول یپارکت افتاد اما او چشمانش را باز نکرد و ادامه داد ... برا یرو

 زدم  یاز حال خودم بود که او را پس نم یرتمبود و من ح

 من خواهان او بودم ؟ آیا

و  یدمنفس کش یقدهانم را باز کردم و عم یمانند ماه  یدرا عقب کش شر س
انگار   یدصورتش کش  ینگاهم کند ، دستش را کالفه رواو سرش را بلند نکرد تا  

 بود چه کرده  یدهکه تازه فهم

آهسته از در دور شدم و او از فرصت استفاده کرد و به سرعت از   یبا قدم  من
 اتاق خارج شد ...

 ولو شدم و چقدر خوب که فردا پرواز داشتم  ینزم یو رو یدمکش  اهی

*** 

 

 یم یشهرکه شده بود همانطور که هم، مع یدماز کشک بادمجان چش کمی
 زدم  یخچالی یهم به دسرها ی، سر  یذخواستم کم روغن اما لذ

 هم به دنبالم آمد  ینبات  یآمدم آقا یرونآشپزخانه که ب از 

 خانم َزند ؟ ـ

 و گفت : یستاداو هم ا به سمتش چرخیدم
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 اون دفتر وکالت که بهتون گفتم امروز بازم تماس گرفتن  ـ

 نشستم و گفتم : یز اتاقم رفتم پشت م به

 چند نفرن ؟ ـ

دوماه گذشته   یاز ده تا کارمند داشته باشه ما تو  یشتر ب  یددفتر وکالت نبا  یه  ـ
 یزیکه چ  ینامختلف    یبه مجموعه ها  یماز پونصد پرس غذا داد  یشتر روزانه ب

  یستن

 ا تکان دادم و او گفت :ر  سرم

  یسنشش ماه قرارداد بنو یهستن برا یلگفتن ما ـ 

  یستن یباشه مشکل ـ

 هم لب تاپ را بستم و گفتم : بعد

  یستخورده حالم خوش ن یه یرممن امروز زودتر م ـ

 خدا بد نده  ـ

 را برداشتم و گفتم : کیفم

 خداحافظ  یستن یمهم یز چ ـ

افتاد پسر نگهبان رستوران  یادمان نشستم و کمربندم را بستم اما رمف پشت
برده بود ، نونوارش کرده و برگردانده بود و من به کل  یرگاهرا به تعم ینمماش

  یایمفراموش کرده بودم از خجالتش در ب
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شدم ، به سمت نگهبان رفتم که  یادهپول برداشتم و پ یپولم مقدار یفک  از 

 بود  ینداممرد مسن و الغر ا

 خانم ؟ ینجا گذاشت یزیچ ـ

 را به طرفش گرفتم و گفتم : پول

 یدبه پسرتون ازش تشکر کن ینبد ینوا ـ

  ینخرج ماش یبهش برا ینکارت عابر داده بود  یهخانم  ـ

  ینهخرج ماش یجدا یننه نه ا ـ

من دوباره پشت  یول را گرفت و تا وقت اورد و پ یشپ یدرا با ترد دستش
  یدمشن یرا م یکردکه در حقم   یریخ یم دعافرمان نشست

، گل فروش مرا   یدمخر  یمگل مر   یبزرگ   یدسته    یستادما  یگلفروش  یک راه    سر 
دور گل  یبزرگ  یبرم کاغذ کاه  یم یزاینگل بدون د  یشهشناخت که هم یم

 و دسته را بغلم گذاشت ... یچیدها پ

 یچیدهپ یممر  یبو در خانه یشهکه هم  یدا یم یادمبود ،  یمعاشق گل مر  بابا
 بود

 ، نام مادرم ... مریم

درهم   یآنها و زندگ   یبود اما معما  یز لحظه عمرش از عشقش لبر   ینتا آخر   بابا
چرا پدر  یدمگاه نفهم  یچوقت حل نشد و با رفتن پدرم من ه یچبرهمشان ه

 نساختند  یمرا برا یخانواده واقع یک  یر مادرم تصو و
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به صورتم  یجلو نگاه  ینهز آ کردم ، ا  را خاموش ینشدم و ماش یاطح وارد

 انداختم 

خارش داشت ، دکتر پوستم  یشده بود و کم یانچانه ام نما یر ز یقرمز  لکه
شد وحاال   یانلکه نما  ینا  یهصبح همان شب در ترک  یقاست ، دق  یگفت عصب

گفت هرزمان فکرت آرام گرفت   یهفته هنوز پابرجا بود ، دکترم م یک از  بعد
 ... ودیر آن لکه هم م

 شدم  یادهپ ینو از ماش یدمکش  آهی

آن بوسه اما حاال که هفت روز  یندهنه از آن بوسه بلکه از آ  یبودم ول عصبی
عقلم آسوده خاطر شده ، برعکس قلبم که مانند  یستن یگذشته و از او خبر

بارآن صحنه را مرور  ینمدت چند یندر ا یکندم یقرار یدر قفس ب  یپرنده ا
روشن بود که  ایمبود و مثل روز بر  یار ودم که او کامال هوشکردم و مطمئن ب

 را با تمام قلبم احساس کرده بودم   ینآن کارها طعم هوس نداشت ، ا

مبل انداختم و به  یکانتر گذاشتم ، مانتو و شالم را رو  یا رور  یمگل مر   دسته
 آشپزخانه برگشتم 

 رگشته او هم ب یدمشن یاروز که به تهران برگشتم از رو همان

 یشود و عقلم م  یدایشکرد پ  یو مغزم در جدال بودند ، قلبم خدا خدا م  قلب
 شده باشد ! یالخ یخواست که او ب 
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کوتاه کردم   یرا اندک  یمبرداشتم ، چند شاخه مر  ینترا از کاب یستالکر   گلدان

 یآب   یکیبردم تا گلدان سرام  ینتکاب  ی، دوباره دستم را تو  یدمگلدان چ  یو تو
 زد  یبرهام و یگوش  بردارم کهرنگم را 

  یچیدگوشم پ  یتو یارو یپرانرژ یرا وصل کردم و صدا تماس

 سالم هلن جون  ـ

  یخوب  یلیکه خ  ینمب یسالم م ـ

 خوشحالم  یلیآره خ ـ

 حاال ؟ یهچ یلشدل ـ

 خونت  یایمب یخوایمشب م ـ

 و گفتم : خندیدم

 نما روز زودتر اومدم خونه استراحت ک یهنه ؟  یکش  یبو م ـ

 ! یخودت  یگیبا وفا هم که م یوونبرو گمشووو اون ح ـ

 ؟ یارنبگم از رستوران ب ینخوا یم یباشه قبول ، حاال چ  ـ

 کرد و گفت :  نوچی

  یمخوا یدستپخت خودتو م ـ

 که آرام آرام از پله ها باال   یرا برداشتم و درحال یمو مانتو کیف

 رفتم گفتم : می
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 حال دارم  یینزم یبکوکو س  یهفقط در حد  ـ

تنگش  یفسنجونم به عنوان پس غذا بزن  یهباشه همونم قبوله فقط اگه  ـ
 ! یشهم یعال

  یچیداتاقم پ ین هم توخنده م یو صدا یدخند بلند

  یباش یارو یکردمشک م یگفت   ینم ینواگه ا ـ

اش  یشهکه ش  یمردانه ا یلساعت است یدننشستم و با د یشآرا یز م جلوی
 یاش م یندگیساعت را به نما ید، در اسرع وقت با یدمشکسته بود آه کش

رساندم را  یچگونه به دست صاحبش م ینکهکنند اما ا یرشدادم تا تعم
  یدانمنم

را باز کردم ، آه از نهادم بلند  یخچالدوباره به آشپزخانه بازگشتم و در  وقتی
 شد 

 بود  یخال یباتقر  یخچال چون

. 

. 

. 

را به کنار صندوق عقب  یبودم چرخ دست  که به جان خودم بسته  یغرغر  با
گذاشتم    یصندوق م یرا تو  یدر خ  یها یلونکه نا  یهل دادم و در حال ینماش
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شماره فرزام چشمانم را  یدن، با د یکشتداشت خودش را  م یلمموبا یگوش

 صورت و شانه ام نگه داشتم  ینرا ب یهم فشردم گوش یرو

 ییدالو بفرما ـ

 سالم  ـ

 سالم  ـ

 و گفت : ردک  مکثی

 ؟ یستیرستوران ن ـ

 ؟ ینداشت ینه کار ـ

 آره کار داشتم  ـ

  یدمگوش م  ییدخب بفرما ـ

 ؟ یباش یالخ یب  ینقدر ا یتون  یچطور م یتمام فکرمو مشغول خودت کرد ـ

 ییستمام فکر مرا آن ر  یمبزنم بگو  یادخواست فر   یمشت شد ، دلم م  دستانم
 ات مشغول کرده 

 : و او گفت یدملب گز  اما

 خوامت   یهلن من م ـ

که   یآن شب در هتل بود ، شب یاداوریاز  یچنگ زد ناش یمکه به گلو  بغضی
 ٬خوامت  یچون م ٬زد  یاداو در چشمانم زل زد و فر 



  

 
109 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 فرزام آمد  یو باز هم صدا یشدهم فشرده م یرو یار اخت یب  دندانهایم

 ؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم ـ

 را فرو بردم و گفتم : بغضم

 به من زنگ نزن  یگهفرزام د ـ

 : نالیدم

 به من زنگ نزن  یگهفرزام د ـ

 گفتم :  درمانده

 به من زنگ نزن  یگهد ـ

  یدمرا به هم کوب ینرا پشت فرمان انداختم و درب ماش خودم

. 

. 

به خورش فسنجان خوش رنگ و لعابم انداختم   یقابلمه را برداشتم و نگاه   در 
 شده و روغن انداخته بود  یکه قهوه ا

 و در را زدم  یدمباسم کشبه ل یرا که زدند دست  یفونآ  گ نز 

 انها مرا هم سر ذوق آورد  یخوشحال و پرانرژ یورودشان صدا با

 شالش که دور گردنش افتاده بود را کند و گفت : رویا

  یادم یخوب  یچه بوها ـ



  

 
110 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
و گفت  یدبه آغوشم کش یاگرفتم تشکر کردم و رو  یار گل رز قرمز را از زان  دسته

: 

  یاشت هلن عاشقتم که فسنجون گذ یوا ـ

به  یامبلمان گذاشتم و رو یز م یجا دادم و رو یگلدان بزرگ   یگل را تو  دسته
 گفت :  یار زان

  یار گفتم زان  یدید ـ

 بعد رو به من کرد  و

 یامرزشپدر خدا ب یادمن گفتم هلن به  یریمبگ یمگفت برات مر   یم یار زان ـ
 خره  یم یممر  یشههم

که لب باز کردم   ینو من هم یداز رستوران پرس یار انکرکردم و ز باز هم تش من
به سمتم خم شد چانه ام را باال داد   یاصحبت کنم رو  یدتا راجع به قرارداد جد

 به لکه قرمز چانه ام کرد و گفت : ی، نگاه 

 ؟ یشد یدوباره عصب ـ

 و گفتم : یدمنگاهم را دزد یدمام را آهسته از دستش کش چانه

  یستن یمهم یز چ ـ

 در هم رفت و گفت : یشها اخم

 سال پدرت بود  یدملکه ها تو صورتت د ینکه از ا  یبار ینآخر  ـ

 به آشپزخانه فرار کردم  یانگاه پرسشگر رو یر شدم و از ز بلند
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ها را پر کردم و ظرف  یوانبرداشتم ، ل یخچالشربت بهار نارنج را از  پارچ
 بردم  و به سالن را کنارشان گذاشتم یخ ینبلور

 گفت :  یشربت با لبخند پهن ییدنبه محض بو زانیار 

 شربت بهار نارنج درست کرده  یرازیبه به دختر ش  ـ

صدا کند  ینگونهمرا ا ینکهاز ا یشهو سر شوق آمدم هم یدمخطابش خند از 
 یراز شناسنامه ام صادره از ش  یبودم ، حت   یرازیچون من اصالتا ش  یامدخوشم م

  یممهاجرت کرده بود یابه تهران و بعد به اسپان یدبود اما در همان نوزا

 گفت :  یامبل نشستم ، رو یرا برداشتم و رو لیوانم

 هلن ؟ ـ

 جونم ؟ ـ

 ؟ یدیبهم م یراز ش یخونه پدرت تو یدکل ـ 

که من   یدانستالتماس گونه اش خنده ام گرفته بود چون خودش م ازلحن
چند سال  ینبودم در اکه حاضر   یودم ، آنقدرآن خانه حساس ب یچقدر رو

 از سکنه بماند اما اجاره اش ندهم  یخال

 شربت خوردم و گفتم : یا جرعه

 ؟ یخوا یم یچ  یبرا ـ

  ینهاونجا رو بب یار خواد زان یدلم م یراز ش یمچند روز بر  یمخوا یم ـ

 انداختم و او گفت : یار به زان نگاهی
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 کنه   یم یفاز اونجا تعر  یلیخ  یارو ـ

 دم و گفتم :را تکان دا سرم

 ، چرا ندم  یدمآره که م ـ

 ؟ یایـ خودت نم زانیار 

 خواد ! یعذرمو م ینبات  یآقا یگهنه د ـ

 و گفت : یدخند زانیار 

رستوران  ینسنگ یکردم که کارا  یرو بهت معرف  یخب دختر خوب من نبات  ـ
 یرو پات و از زندگ  یپاتو بنداز  یحقته که هرازگاه   ینا  یتنه تحمل نکن  یهرو  

  یببر لذت 

عرضه ها که پاشو بندازه رو پاش و خوش   یناز ا  یشناسیـ تو که هلن م رویا
 بگذرونه نداره

به جلو خم شد و   یزانوانش گذاشت کم  یساعدش را رو  یار و زان  یدمخند  بلند
 گفت :

گفتم    یشهبه جاست من هم  یزشهمه چ  یهدختربا عرضه ا  یلیاتفاقا هلن خ  ـ
 خوش به حال شوهرش 

 گفت :  یبا اخم نگاهم کرد و شاک  یاو رو یدمبلند خند من باز هم و

 ؟ یار زان ینیشب یآره بخند ، م ـ

 بعد رو به من گفت : و
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  یباهاش وقت بگذرون  یرو ندار یکی یشوهر کردن تو سرت بخوره تو حت  ـ

 گفتم :  یااش را خورد و من به روخنده  زانیار 

 بگذرونم ؟ یکیآخه من وقتم کجا بود که با  ـ

  یحرفا نبود ینجور تو اهل  ا یادم یادم یـ من از وقت  رویا

 و گفتم : خندیدم

 خرم  یبسته م یهرفتم فروشگاه  یگهباشه حاال هفته د ـ

 رستورانت چش بود ؟  یداخل یر ام مثال اون مد یزهرمار جد ـ

رو اخراج   یچارهدوست  داره ب   یدیکه فهم  ین، هم  ی، آدم حساب   یپت  خوش
  یکرد

 ؟ یگیرو مه پررو اون بچ یارو ـ

 دادم و گفتم : یرونرا ب نفسم

 یرمم یحمبه وقتش تفر  یکنمم یگذرونم زندگ  یمن دارم با شما وقت م ـ
 به آقا باال سر ندارم  یازین

 رد و گفت :را درشت ک چشمانش

 آقا باال سرم شده ؟ یار من که ازدواج کردم زان یعنی ـ
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گفت   ینم یچداد و ه یش مما گو ینشسته بود و در سکوت به حرفها زانیار 

کالفه شده بودم بلند شدم و به آشپز خانه رفتم و   یارو  یو من هم که ازحرفها
 هم به دنبالم روان شد  یارو

 :قابلمه خورش را برداشت و گفت  در 

  یدستت درد نکنه چه کرد ـ

چشمانم  ی، تو یدخم شده بودم را کنار کش یخچال یمرا که تا کمر تو بعد
 چشمانش نگاه کردم و او گفت : یبایز یشآرا ن هم بهشد و م یقدق

 ؟ یهبهم بگو خبر  ـ

 ؟ یچه خبر  ـ

 ؟ یهچ یانشلکه ها جر  ینا ـ

شدم  یعصب یکمرستوران  ینده به خاطر کارا یر گ  ینقدر تو رو به خدا ا یارو ـ
  ینهم

 نشستم و گفتم: یار را برداشتم و به سالن برگشتم ، کنار زان یوهم ظرف

 ؟ یکن  یچطور تحمل مانومو سمج خ ینا ـ

مبل انداخت و  یپشت  ی، دستش را پشت سرم رو یدبه طرفم چرخ خندید
 گفت :

 ؟ یگهحساب م یب  یمحاال خودمون ـ

 را در حدقه چرخ دادم و گفتم : چشمانم
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 تو هم ؟ مگه من چند سالمه ؟ رو دستتون موندم مگه ؟ یار زان ـ

 ام زد  یشانیپ را گاز گرفت و با انگشت اشاره اش به لبانش

 حرفو  ینا ینگ  یگهد ـ

 گفتم :  یانداختم و همراه با لبخند تلخ  یر را ز سرم

 گم  یشه بهش نه نم یداراحت مشترک مورد نظر که پ یالتونخ ـ

 زد و من گفتم : لبخند

 ؟ ینهست یراه  یخب حاال شما ک  ـ

 فردا شب  ـ

 ؟ یرینبا پرواز م ـ

هم فشردم و  یانم را روو من چشمقطع شد  یارو یغ ج یبا صدا یار زان جواب
 شده بود گفتم : یز خ یمکه نگران ن  یار به زان

 ! یدهها رو د یرینیش ـ

 گفت :  یرتح با

 ؟ یرینیش ـ

  خندیدم

 پختم براتون  یرینیآره ش ـ

 یدرا هضم کند و بعد بلند وبه قهقهه خند یهتا قض یدلحظه طول کش چند
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*** 

 شب هم گذشته بود  یک از  ساعت

بودم  یستادهدر خانه ام ا  یرا به فرودگاه رسانده بودم و حاال جلو  یاو رو  زانیار 
در را  یافتمرا که  یموتگشتم ، ر  یوامانده م موتیداشبرد دنبال ان ر یو تو

جلو نگاه کردم تا  ینهراندم ، خاموش کردم و از آ  یاطرا به ح ینزدم و ماش
 بسته شده باشد  یاطدرب ح

 حبس شد ... هیننفسم در س یلحظه ا برای

 یو اسپر   یفم، دستم رفت سمت ک  یدمد  یاطرا در آستانه درب ح  یمرد  هیبت
 که در آن بود   یفلفل

 روشن شد  یاندک  یاطنور ح یجلو گذاشت و صورتش تو یقدم مرد

 حس ماند و قلبم به تالطم افتاد ... یب  دستانم

 نبود به جز ... ُبرهان  یهکس شب  یچمتر و نود به ه یکقامت  ان

 دانم چرا لبانم به گز گز افتاده بود ! یرا باز کردم و نم ینماش درب

 کردم آرام باشم   یو سع یدمکش  یقیعم نفس

که او   یاطجا تا درب ح ین، از ا یدمشدم و به سمتش چرخ یادهپ ینماش از 
 متر فاصله بود  یستبود حدود ب یستادها

 پشت سرش بسته شد و نگاهش به من بود ... یاطح درب

 بال و پر  یز ر یک  ینهو قلبم در س یزدگوشم غر م  یر ز یز ر یک  معقل
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 گفتم ؟  یم یدمان افتاده بود چه با ینکه ب  یاز آن اتفاق  بعد

جا برو ، چه  یناز ا یگفتمم ینکها یا یخوش آمد یگفتمکردم و م  یم سالم
 گفتم ؟  یم یدبا

 و گفتم : یستمبا یمکردم محکم سرجا  یقدم جلو آمد و من سع چند

 ؟ ینکرد  یداخونه منو چطور پ ـ

 را پر کرده بود  یمقلبم گوش هاو تپش  یشدم یک همانطور به من نزد او

بود ازشلوار   یدشسف  یها  ینگاهم به کتان   یستادا  یدام رس  یبه چند قدم  وقتی
اش را پشت سر گذاشتم   یمشک   یشرتو سو  یدشرت سف  یگذر کرد ، ت   ینشج

 و جذابش نشست  یو نگاهم در نگاه عسل

 متاسفم  ـ

 ؟ از چه ؟  بود که بعد از هشت روز گفته بود ، متاسف بود یحرف  این

 خواهد ؟ کدامش ؟ یآن که گفته بود مرا م یاان بوسه  از 

 به طرفم خم شد و گفت : یهوا و او کم یذره ا یلبانم باز شد برا بین

 جا بهاز ک  یهو  یدونمخوامت ...متاسفم بابت اون اتفاق که نم  یم  ینکهنه از ا  ـ
 سرم زد 

 شرم سرم فرود آمد و او گفت : از 

فقط  یومدمهشت روز ن ینا یدیمن حق نداشتم اون کارو بکنم اگر هم د ـ
 بود  ینبابت هم
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 شمرده بود ، او هم مانند من روزها را شمرده بود  پس

 آدم بگم ... ینکه ع  ینجاحاال هم اومدم ا ـ

کرده بود   خیخرداد ماه  یهواکرد ، دستش را جلو اورد دستم را که در   مکث
 گرفت با شستش پشت دستم را نوازش کرد 

 خوامت  یمن م ـ

را پوشانده  یفمکه دست ظر   یشبه شماره افتاده بود و به دستها یمها نفس
بارز مردانه داشت و آن  یژگیو یکبزرگش که  ی، به دستها یکردمبود نگاه م
  یشدم یدهبود که پشت دست و انگشتانش د یمشک  یهم موها

 

به  یمتون یم یکنمکه فکر م یدمازت د یزاییچ یه،  یادخوشم م من ازت ـ
  یمبرس یخوب  یجاها

  یدمهم فشردم و آرام دستم را از دستش کش یرا رو چشمهایم

حرف  یاما من چه که حت  یکردم یبا کلمات باز یاستاد اجرا بود و به راحت  او
 برده بودم  یادخودم را هم از  یزدن عاد

 نگاهش کنم گفتم : ینکهلبانم را تر کردم آهسته و بدون ا یزبان کم با

 ؟ ینخوا یشما معشوقه م ینکها یعنی ینا ـ

 برد و گفت : ینششلوار ج یبرا در ج دستش

 شما ؟ ـ
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گفت بعداز   یبود که م یرا باال بردم و نگاهش کردم ، طرز نگاهش جور سرم

 تو شما هستم ؟ یاحرفها من باز هم بر  ینان   کارها   و تمام ا

چشمانم  یکه با نگاه خاصش تو  یبه لبخند باز شد و در حال یور یک  لبانش
 گشت گفت :  یم

  ینه هر معشوقه ا یخوام ول یآره معشوقه م ـ

 جلو امدو گفت :  کمی

 رابطه عاشقانه  یهخوام ، با  یمن تو رو م ـ

 ؟ یگر من تو رو نخوام چ ا ـ

 و گفت : یستادداشت ، ا یحورا به دندان گرفت و لبخند م لبش

 ناز بکشم  یشتر اونوقت من مجبورم ب ـ

انداخت و آهسته  یینسرخ شد و ُگر گرفت  او سرش را پا یمگونه ها  یآن  به
  یدخند

 شدم و گفتم : ینهبه س دست

 ارزه ؟ یم ـ

 کرد   نگاهم

 معروف ناز بخرن ؟ یخانیارزه که جناب سار یم ـ

 گفت :  کرد و  نگاهم یقعم یدباال پر  ابروهایش
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 ارزه  یحتما م ـ

 بعد گفت : و

 ؟ یکاغذ خودکار دار ـ 

 تعجب گفتم : با

 ؟ یچ  ـ

 ؟ یکاغذ خودکار دار  یفتک  یتو ـ

 ساعدم بود  یکه رو  یفمک  یهنوز سردرگم بودم دست بردم تو ینکها با

 ینمکاپوت ماش  یرا همراه خودکار به دستش دادم و او رو اشتمیادد دفترچه
 یو دفترچه و خودکار را تو یدرا جلو کش یفمنوشت و بعد ک یزیخم شد و چ

 گذاشت و گفت :  یفمک

 یهرستوران شهر دعوت کنم و  ینتونم تو رو به بهتر  یشغلم نم یلمن به دل ـ
 بهت بدم  یاییشام رو

 کرد و گفت :  یانب یرا با شوخ طبع یاییرو کلمه

 آدرس خونه منه ، فردا شب منتظرتم  ینا یول ـ

 زد و گفت : یامآر  لبخند

 بلدم  یزاییچ یهاما  یستتو ن یدستپختم به خوب  ـ

 دستم را جلوبردم  یدبه نشانه دست دادن ، با ترد یدرا جلو کش دستش
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 فعال نشنوم  یدادمم یحکه ترج  یگفتم یزهاییچ عقلم

 را فشرد و گفت : دستم

 شب خوش  ـ

فت چرخ بعد هم چند قدم عقب رفت و عاقبت نگاهش را از چشمانم گر  و
 بودم  یستادهخارج شد و من همانطور منگ ا یاطخورد و از در کوچک ح

 یستادهاز کوچه آمد ، دور شد و من هنوز همانجا ا ینشاستارت ماش صدای
 بودم 

*** 

 ساعت راندم  یتا گالر  یکراستآمدم  یرونکه ب  اهیشگسالن آرا از 

افتاده   رد جاکه م  یمسئول گالر  یرا دست گرفتم  نگاهش کردم و صدا  ساعت
  یدمبود را شن یا

 ان  یخوب  یساعتا  یزنهمدل نم یناز ا یگهبرند د ینا یفح ـ

 زدم و کارت عابرم را به سمتش گرفتم  لبخندی

تماس گرفتند و گفتند سفارشم   یدوباره پشت فرمان نشستم از گل فروش  وقتی
 آمادست 

، هنوز داختم  ام ان  یبه ساعت مچ   یرا بلند تر کردم نگاه   ینپخش ماش  صدای
 وقت بود  یلیخ
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س صورتم نشاندم و لبا  یرو  یمیمال یشدوش گرفتم ، آرا یدمخانه که رس  به

  یدمپوش

  یگرفتمم یسر راه گل را هم از گلفروش باید

 ینکهبود اما قبل از ا  یزعالی، همه چ  یستادماتاقم ا  یسرتاسر   یها  ینهآ   جلوی
 ؟ یرویجا مزد ک یادبزنم عقلم در گوشم فر  یروناز اتاقم ب

رابطه عاشقانه   یک رابطه را مشخص کرده بود او  ینا یفحاال تکل یناز هم او
 ینبود که از رو  یساده نبود و او هم آدم  یدوست   یکواسته اش  خ  خواستیم

 یمبرا ینگرفته باشد ، او از من خوشش آمده بود و ا  یمیتصم ینعجله  چن
و قلبم  شتمه او نظر دابود که من هم ب یبود چون او کس یندخوشا یار بس
  یدتپ یم یشبرا

شدم  یدار بودم و در هوا معلق اما صبح که ب یجبعد از رفتن او رسما گ دیشب
 اما حاال چه ؟ یرمرا بپذ یشنهادشگرفتم که به خانه اش بروم و پ  یمتصم

بود   یختهذهنم به هم ر  یهمه    یکبارهبودم به    یدهکه آماده و لباس پوش  حاال
  یکردم ینیام سنگ هینس یرو یزیو چ

 یدادرابطه را م یک یامعن یزیچ ینرابطه عاشقانه خواسته بود و چن یک او
 نه ؟ یامهم بود  یمداشتن رابطه برا یدانستمو اصال من نم

آشپزخانه  یغذاخور یز و پشت م یختمآب ر یوانل یک رفتم ،  یینطبقه پا به
 نشستم 
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و من سردرگم ه را پر کرده بود  بود تمام آشپزخان  یز م  یکه رو  یممر   یگل ها  بوی

  یشمردمهرشاخه را م یرو یگل ها

 بود  ینسنگ یار که بس  یمی، تصم یگرفتمم یمتصم دیبا من

 معروف بود  یخانینبود ، او برهان سار یآدم معمول یک  او

 ... یمرفتار کن یمثل مردم عاد یمتوانست یوقت نم یچما ه ینکها یعنی

و پنج ساله ام از او خوشم   یستب  یدر زندگ ه  ک  یبغض کردم ، تنها مرد  ناگهان
بودم   یاز آن فرار  یداشت که من عمر   یژگیو  یدتپ  یم  یشآمده بود و قلبم برا

 کنار بکشم   ینگ مدل یایشده بود من از دن یلکه دل  یژگی، و

اصال  ینشده بود و ا ینتبدط یار که من عاشق شده بودم روزگار بس حاال
پشت سر گذاشتم اما در   ییرا به تنها  یخت س یها یتمنصفانه نبود من موقع

 بود  یانقلبم در م یدردمند بودم چون پا یار مورد بس ینا

جرات نگاه کردن به ساعت را  یفشردم و حت  یانگشتانم م یانرا م لیوان
 بودم گذشته بود  یختهکه برنامه ر  ینداشتم قطعا از آن ساعت 

اتاق پدرم رفتم بت به و عاق یدمآخر شب مثل مرغ سرکنده در خانه چرخ تا
که متوجه نشدم چه   یختمتختش پرت کردم و آنقدر اشک ر یخودم را رو

 خوابم برد  یزمان 

*** 

 یفمرستوران رو به اتمام بود و تنها ظرف شورها مانده بودند ، ک یکار  ساعت
 رفتم  یدوش انداختم و به طرف خروج  یرا رو
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 را گرفته بود  یبانمگر   ید بدشده بودم سردر  یدار صبح که با آن حال زار ب از 

 یشبداشبرد ، از د  یفرمان نشستم و چشمم خورد به جعبه ساعت رو  پشت
 یامرا داشت  یلدانستم شماره موبا یبود اصال نم نگرفته یتا به حال تماس

 نه ؟

آب  یخوردم وهنوز بطر  یشدم از داشبرد بسته مسکن را برداشتم دانه ا خم
 سمت شاگرد باز و برهان سوار شد و بسته قرص دستم بود که درب 

 باال داد  یبود کم یدهکش  یینچشمانش پا یکالهش را که تا رو  نقاب

 سالم  ـ

نداشتم با چشمان وق زده ام نگاهش  ینطور را آن هم ا یدنشکه توقع د  من
 گفت :  یکردم و او خنده اش گرفت و با حالت با مزه ا

 یکارم کشچند ساعته دهجده ساله  یآره خب تعجبم داره ، مثل پسرا ـ
  یایم یرونب یتا ک  یدمم

را دراز کرد بسته قرص را گرفت و نامش را خواند ، نگاهش را به من   دستش
 د و گفت :دا

 ؟ یخوریمسکن م ـ

  یستن یمهم یز چ ـ

 گفت :  یکردکه به بسته قرص نگاه م  درحالی

 منتظرت بودم  یشبد ـ
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عقب  یصندل یاش را رو یلخا یو بطر  یدمکه دستم بود را سر کش  یآب  تمام

 پرت کردم 

 یدرشتش تو یکلدادم و نگاهش کردم ، با آن ه یهدرب سمت خودم تک به
 راحت نبود  یشجمع و جور من جا ینماش

خودم اعتراف کردم از  یشلبانم نشست و در آن لحظه پ یرو یمحو لبخند
 بودم  یفور ک  یار بس یگیربودنشدوباره و پ یدند

 شما مناسبم ؟ یمن برا ینشد که فکر کرد یچ  ـ

 داشبرد را باز کرد ، قرص را آنجا گذاشت  در 

  یزاچ یلیخ ـ

  یدمپرس لبم باال رفت و بعد گوشه

 شما چند سالتونه ؟ ـ

 ؟ یدونینم یبگ  یخوا یم یعنی ـ

 دادم و گفتم : یرا تکان مختصر  سرم

  یاداوریفقط محض  ـ

 یکه رو  یماز موها یاو من دسته  یکردنگاهم م یطنتش یو با اندک  کنجکاو
 صورتم افتاده بود را پشت گوشم زدم گفتم :

 بابامه ! یجا یگفت   ییبنده خدا یهشما به  یادمه ـ
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 کردم و گفتم :  نگاهش

 اون همسن شما بود  ـ

برجسته اش نشاند   یلب ها  یکه تنها مختص خودش بود را رو  یخاص  لبخند
 نگاهم کرد و گفت : یرهو همانطور خ

 کارم زاره ! ـ 

 نگاهش کردم او گفت : پرسشگر 

  یدار یادناز ز یول یخوشگل یلیخ ـ

و  یابانسرم را چرخاندم رو به خ  یرمرا بگ  یشام گرفت و نتوانستم جلو  خنده
  یدمخند یز ر

 منو  ینبب ـ

 گفت :  یکردم و او با لبخند پهن  نگاهش

 آره ؟ ـ

ش و انگشت شستم را به دندان گرفتم و چشمم خورد به جعبه ساعت ناخن
 گفتم :  یع کرده باشم سر  یداپ یراه فرار ینکها مثل

 اون مال شماس ـ

  یددراز کرد و پرس دست

 مال من ؟ ـ
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آمده باشد  یادش ینکهو مثل ا یدجعبه را که باز کرد ساعت خودش را د در 

 گفت و من گفتم :  یآهان 

 کردن   یر اش شکسته بود قفلش رو هم تعم یشهش ـ

  یکنمدستت درد نکنه حساب م ـ

برداشت ، شماره  یلومتر ک  یام را از جلو یکردم و او دست جلو برد گوش  اخم
 به صفحه اش انداخت و گفت : یخودش زنگ خورد نگاه  یلگرفت و موبا

 شماره ات رنده  ـ

 گرد کردم و او کامال حق به جانب گفت :  یشرا برا چشمانم

 ؟ یهچ ـ

 را گرفتم و گفتم : نگاهم

 ؟ ینآورد ینماش ـ

 طور ؟اره چ ـ

 که او متوجه باشد به ساعتم نگاه کردم و گفتم :  یرا باال آوردم و جور مچم

 شده  یرممن د ـ

 شد  یادهپ ینتکان داد و از ماش یلبانش به خنده باز شد ، سر  دوباره

 در را ببندد خم شد نگاهم کرد و گفت : ینکهاز ا قبل

  یدناشاره از ما به سر دو یکاز تو به  ـ
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 یدمقند در دل آب شدن را فهم یام تکان خورد و تازه معن هینس یانم چیزی

 و ناخوداگاه لبخند زدم 

*** 

 روز جمعه بود  صبح

 نشسته بودم  یشآرا یز م یخورده و حاال جلو یمفصل صبحانه

گذشته بود ، او صبح همان شب تماس گرفت و حرف زد   مانیدار روز از د دو
اخته بودن و نجابتم  او را د سخو ینشمهمتر  ینکهگفت و ا  یمها یژگی، از و

 یاو را نم یمحاال بگو ینگفته بود که اگر هم  یشجذب کرده  ، آخر حرف ها
من  اماشود  یمزاحمم نم یگر و د یکندخواهم همان لحظه تماس را قطع م

 قلب خواهان او بودم  یمنگفتم چون از صم

 بم قل یصدا یدنشن یخواستنش ، برا یشده بود برا یقطع یممتصم امروز 

داشت ؟  یروز جمعه اش برنامه ا یخبر بروم اما اگر برا یداشتم ب  تصمیم
خانه اش باشد چه ؟ چند بار دستم رفت سمت  یاگر کس یااگرخانه نبود ؟ 

 یر غافلگ یدنمخواست با د یشدم ، دلم م یمانپش یولکه خبر بدهم   یلمموبا
 شود 

که در آن   یبرج  یوجل یو وقت  یدمخر  یمدسته گل مر  یک  یراه از گلفروش سر 
 خدا خدا کردم که مهمان نداشته باشد  یستادمساکن بود ا
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 ییو با خوشرو یستادا یزشساختمان پشت م یر برج شدم و مد یالب  وارد

بروم و او اجازه  یخانیسار یخواهم به طبقه آقا یسالم کرد و من گفتم که م
  یردخواست تا با او تماس بگ

دوباره تماس گرفت و من در دلم فحش نثار   یب ال  یر برهان جواب نداد ، مد  اما
 یر مد یوقت  یکه تماس نگرفته بودم و حاال او خانه نبود ول یکردمخودم م

را فاصله  یگوش  یشروع به صحبت کرد خوشحال سرم را بلند کردم و او کم
 داد و گفت :

 ؟ یفتوناسم شر  ـ

 را گفتم ! یارو یلبه غبغب انداختم و اسم و فام یهم باد من

  یخانیجناب سار یدر دلم گفتم کورخوند و

 : یددوباره پرس مدیرالبی

 ؟ ینپرسن تنها هست یم ـ

  نشونیانه شوهرم هم هستن م ـ

کنم ، تماس را قطع کرد و با لبخند آسانسور   یریتا ازخنده ام جلوگ  یدمگز   لب
 را نشانم داد

داشتم صورتم نگه    یزنگ را فشردم و دسته گل را رو  یدمواحدش که رس  جلوی
 یدمکش  یینصورتم پا یتا در را باز کند  ، گل را از جلو یدحظه طول کشچند ل

از آن طرف من هم متعجب شدم چون و او دهانش از تعجب باز ماند و 
 صورتش کامال خواب آلود بود 
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 اما من کامال شرمنده و خجل شدم  یدمن خواب از سرش پر  یدند با

 یدو مرا به داخل کش  پشت کمرم گذاشتلبخند زد دست    یدزار مرا که د  قیافه
 و در را پشت سرش بست 

داختم ساعت ام ان یبه ساعت مچ  یو من نگاه  ییدگل را گرفت  بو  دسته
 و گفت : ییدصبح بود ، در راه آشپزخانه دوباره گل ها را بو یمو ن یازده

  یهعال ـ

 یلطسالن مست یک برداشت و من نگاهم را در خانه چرخاندم ،  یبزرگ  گلدان
 مدرن و تمام ُاپن  ی، آشپزخانه ا یسرتاسر  یبزرگ و دلباز با پنجره ها

 ی، از همان خنده ها یدبودم خند یستادهکه هنوز همانجا ا  یدمرا د چرخید
 جذاب 

 را به طرف ست مبلمان دراز کرد و گفت : دستش

 ! ینخوش اومد یلیخ یسادات  یاخانم رو ییدبفرما ـ

  خندیدم

  یدادمبر مبهت خ یدببخش با ـ

و من با وجود پاشنه کفشم باز هم مجبور شدم  یستادا یمجلو یدچرخ کامل
  ینمشکه بب  یرمسرم را باال بگ

 در صورتم چرخ خورد و گفت : نگاهش

  ینجاییخوبه که االن ا یلیشدم خ یر واقعا غافلگ ـ
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 شال را از دور گردنم  یدلغز   یمموها  یاز سرم ُسر خورد و نگاه او رو  یرمحر   شال

 او دست دراز کرد آنها را گرفت  ا هم دراوردم وباز کردم ، مانتوم ر 

از مبل ها نشستم ، همانطور که نگاه  یکی یو رو یدمکش  یمبه موها دستی
کاناپه ، کتاب و   یپخش پال رو یبود ، لباسها یداپ یاز مجرد یآثار یکردمم
پرس پهن بود و چند  ینزم یرو یونتلوز یز م یکه جلو ییها ید یو ید

  یز م یخورده رو یمن یغذا

 ، فرزام بود  یدمزد و نگاهم به صفحه افتاد و لب گز  یبرهو موبایلم

  یلرزیدچرا دستانم م یدانمکردم ، نم  یلنترا سا گوشی

 یکنیخونتم چرا درو باز نم یجلو ٬داده بود  یامروشن شد ، پ یگوش  صفحه
  ٬؟ ییکجا

 کجام !  یکه اگه بدون   آخ

آمد ، لباسش را عوض  ونیر انداختم و برهان از اتاقش ب یفمرا ته ک گوشی
 قبل آشفته نبود  یقهمثل چند دق یشکرده بود و موها

سالن را  یمبلمان گذاشت و بعد تمام پرده ها یانم یز م یرا رو یممر  گلدان
 یسالن را پر کرد ، به آشپزخانه رفت و با چا یو نور فوق العاده ا یدکنار کش

 :برگشت و گفت  یک و ک

  یخوش اومد ـ

 ام شد  یرهداد و خ یهمبل تک یزدم و او به پشت  یشبه رو لبخندی
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بشقاب  یتو یمبرا یک ک  یرا برداشتم و او تکه ا یمخم شدم فنجان چا کمی

 گذاشت و گفت :

 ؟ یصبحانه خورد ـ

 را چرخاندم ساعتم را نشانش دادم  مچم

 هفت صبح خوردم  ـ

 شت و من گفتم :ش گذادهان یکک  یتکه ا یدباال پر  ابروانش

 شم  یدار به واسطه کارم عادت کردم صبح زود ب ـ

 اشاره اش را به سمتم تکان تکان داد  انگشت

  یهست  یریپذ یتمسئول یر تو مد ـ

 زدم و گفتم : لبخند

  ینشما لطف دار ـ

 نگاهم کرد  دقیق

 ؟ یوفتهشما از دهنت ب ینکنم ا  یکار چ ـ

  یدمخند ریز 

  یکنمم یشکار  یهخودم  یستن یازین ـ

 را برداشت و گفت : یشچا فنجان

 زودتر تا خودم دست به کار نشدم  ـ
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 و گفتم : خندیدم

 مثال ؟ یکار چ ـ

 را به لبش چسباند شانه باال انداخت و گفت : فنجان

 ... یگهد ـ

 خوردم و گفتم : یچا یا جرعه

 ؟ ینداشت  یروز جمعه ات برنامه ا یبرا ـ

 گفت :  یطنتش و با یدبه دور لبش کش دستی

 بهتر ؟ ینبرنامه از ا ـ

 یدلم م یکردکنم و او همچنان نگاهم م  یریتا از خنده ام جلوگ یدمگز   لب
بار نگاهش بارها و بارها   یر و او نگاهم کند و ز  ینمخواست ساعتها کنارش بنش

شود ، دستانم آهسته بلرزد و من پنهانش کنم  ، تنها عالقه بود که  یدلم خال
خودم نسبت به او  که یگرفته بود مانند عالقه ا یمان چه ز  ایقدق یدانمنم

 دانستم  یداشتم و زمانش را نم

 ؟  یمو چشم در چشم شد یدکه چرخ  یفرودگاه زمان  توی

 کرد ؟  ییصبحانه که دلجو یز سرم یا

 ؟ یچه زمان  دقیقا

 آشپزخانه رفت و من هم همراهش شدم  به
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 گذاشت   یکروفر ما یوشت و تبسته گوشت قرمز چرخکرده بردا یک  یزر فر  از 

 داده بودم نگاه کرد و گفت : یهو به من که به کانتر تک یدچرخ کمی

 دستپختت محشره  یگهم یارو ـ

  یدمرا عقب دادم و خند سرم

 گفته از من ؟  یچ  یگهد یارو ـ

 یهرو به رو تک  ینتدر مشتش بود به کاب  یدیسف  یاز که پ  یدر حال  یدچرخ  کامل
 د زد و خندان نگاهم کر 

 حاال ... یگهد ـ

 اراده سرم را کج کردم و گفتم : یب  کامال

 نکن  یتمگفته اذ  یبرهان بگو چ  ـ

از من چشم بردارد قدم جلو گذاشت و  ینکهتخته گذاشت بدون ا یرا رو پیاز 
 گفت :

 کنه   یتبرهان غلط بکنه تو رو اذ ـ

 باشم رام و آ  یرمبگ یدهرا ناد کردم تپش قلبم  یدهانم را قورت دادم و سع آب

 

و دستانم را دو طرف   یدمکانتر نشاندم ، خند  یبلندم کرد و رو  یدکه رس  نزدیکم
بود و حاال قدمان برابر   یستادها  یمبدنم جک زدم ، او با چند سانت فاصله جلو
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به  ینبا تحس ی، جور یدادچشمانم مانور م یشده بود و با چشمانش تو

 یدادمرا م دیگر بوسه  یک ال که هرلحظه احتم  یکردنگاه م یمصورت و موها
  یازافتاداما برخالف تصورم از من فاصله گرفت و با چاقو به جان آن پ

 ؟ یلوییچند ک یسبک  یلیخ ـ

وقته خودمو وزن نکردم اما   یلیبودم خ  یلواون موقع که مدل بودم شصت ک  ـ
 گفت الغر شدم   یمورات م

ه کارش دوباره ب انداخت و یآمدن نام مورات  برگشت ، نگاه معنا دار با
 مشغول شد 

 ام ؟ یلوبه نظرت چند ک ـ

انداخت چشمانش را  یکلمبه ه ینگاه  یدبه خنده باز شد و بعد چرخ لبش
 کرد و گفت :  یز ر

 چهار  به نظرم پنجاه و سه پنجاه و ـ

و جلز و ولزشان بلند شد ، گوشت چرخکرده را  یختتابه ر یها را تو پیاز 
 تابه را گذاشت و گفت : ، شعله را کم کرد و در  یختر

 رو وزنه ؟ یبر  یخوا یم ـ

 گفتم :  یخوشحال با

 ؟ یدار ـ
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دستم را رها   یگر و د  یایمب  یینرا تکان داد دستم را گرفت و کمک کرد پا  سرش
 نکرد 

را حس   یگار س  ی، به محض ورودم بو یمخوابش را باز کرد و وارد شد  اتاق  در 
  یاوردمخودم ن یکردم اما به رو

نصب  یونتلوز یوار د یرو یشوسط اتاق بود و رو به رو یرگ ره بز دونف تخت
 مستر اتاق را جدا کرده بود   یا  یشهش  یوار د  یک بود و سمت راست درب اتاق  

 یلوپنجاه و چهار ک  یستادمآن ا  یگذاشت ، رو  ینزم  یمربع شکل را رو  ترازوی
 بودم 

 را باال بردم و گفتم : سرم

 ؟ یتو دستت وزنه دار ـ

 گفتم :  یآهسته ا یو من با صدا یدخند بلند

 تو نگاهت ! یدمشا ـ

 یرو  یمرفت  یم  یرونکه با هم از اتاق ب  ی، در حال  یدباز هم خند  یدرا شن  صدایم
سوخته  یمن یگار که چند س  یدمد یو بشقاب کوچک  یگار خت پاکت ست یکنار

 درش له شده بود 

و  یدمکش  را عقببلند  یهپا  یها یاز صندل یکیو من  یمآشپزخانه برگشت به
 نشستم 

  یدزد و پرس یهتابه را برداشت و بخارش بلند شد ، ادو در 
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 رابطه ات با پدرت چطور بود ؟ ـ

 و گفتم : یدمکش  آهی

برام  یمنشست یکنار هم م  یروقت... همه کس و کارم بود ، شبا تا د یعال ـ
 ی، با هم سفر م یدادیمخوند از حافظ ، شمس ... آهنگ گوش م یشعر م

 یلیکه رفت خ  ی... از وقت   یشهمن وقت داشت ، هم  یبرا  یشه، اون هم  یمفتر 
 تنها شدم 

 داد  یگوش م  یمبود و با دقت و توجه به حرفها ایستاده

 ؟ ینمبب یازش دار یسعک ـ

 آوردم  یفمام را از ک یزدم و بلند شدم گوش لبخند

 تاپ ب ل یاش رو یه، بق یستعکس از بابام دارم اونم مناسب ن یهفقط  ـ

 یراز ش یاستخر خانه  یلبه  یمشک  یدآن عکس من لباسراه راه سف توی
بود و  یستادهو بابا جلوتر از من ا یدمخند یم یننشسته بودم و به دورب

 را گرفته بود  یخودش سلف 

آن   یمرا تو  ینکها  یبرهان کنجکاو شده بود و من برا  یدمعکس خند  یدند  با
 را به دستش دادم  یم کردم و گوشا زوباب یچهره  یعکس را رو یندوضع نب

 لبخند به عکس نگاه کرد و گفت : با

 اومدن  یسرحال به نظر م یلیخ ـ
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خورد عکس به حالت اولش برگشت و من  یکه به صفحه گوش انگشتش

 و گفتم : یدمخنده آهسته اش را شن یهم فشردم ، صدا یچشمانم را رو

  یستن یبهت گفتم عکس مناسب ـ

 تابه رب گوجه زد و گفت : یاتاز دستش گرفتم و او به محتوا ر  یبعد گوش و

 ؟ ینگه داشت  یتتو گوش عکسو ینا یچ  یبرا ـ

 به صورت خندان بابا نگاه کردم و گفتم : دوباره

  یارهم یادمرو به  یچون خاطره خوب  ـ

 گفت :  یکامال جد   یو با لحن یدسمتم چرخ به

اگه  ینکرد ینوبعد فکر ا ینمس ببمن تو رو با اون لبا یخواست  ینم یتو حت  ـ
 ؟ هیاون عکس چ یفبشه تکل یدهدزد یاگم بشه   یتگوش

 ینداز من بب یعکس ینچن یا یبهخواست غر  یدلم نم یچبا او بود من ه حق
 ماجرا ... یهچه رسد به بق

دانست   یکرده بود م  یدااز من پ  یشناخت نسب  یک سفر بارسلون    یتو  برهان
  یستن یندخوشا یمکه برا

 را پاک کردم و گفتم :  عکس

 پاکش کردم  ـ

 نگاهم کرد یرتح با
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 ؟ یپاک کرد ـ

 زدم و گفتم : یثیخب لبخند

 لب تاپم دارم  یشو تو یکپ ـ 

که آبش   یقابلمه ا  یخشک را تو  یها  یو ماکارون   یدکش  یاز سر آسودگ   نفسی
  یختجوش امده بود ر

 ؟ یریگاستخر عکس ب یتو با اون وضع تو یدهم یاصال چه معن ـ

با بود   یصورتش جد  یدبه سمتم چرخ  یاما وقت   یکندم  یفکر کردم شوخ   ابتدا
 اخم  یاندک 

 انداختم و گفتم : یینرا پا سرم

ندارم ... اونروز بابا گفت اگر با   ینجورعکساا  ینوقت عادت به گرفت  یچمن ه  ـ
فهمه من باباتم بابا عکسو گرفت اما خوب  یکس نم  یچه یریمهم عکس بگ

 صفحه ام  یاون عکس تو یزمان  یچهت من دونس یم

  ینخواست سر سنش با من کل ببندازه هم ی، فقط م یذارمنم 

، من هم  یدخند یرا که باال بردم دستش را جلو دهانش گرفته بود و م سرم
 گفتم :  یو با بدجنس یدمکه از آن خاطره خنده ام گرفته بود خند

 بود ! یشتر نبود ب مون دوازده سال یمن و بابا فاصله سن یول ـ

 خنده اش را رها کرد و گفت : ایندفعه

 ؟ یشو به من بپرون  یکهت یخوا یم یتا ک  ـ
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 یخواستم کم یدانستم اما م یرا خودم هم م یننبود ا یادمان ز یسن فاصله

 شدم لبانم را  جلو دادم و گفتم : ینهسر به سرش بگذارم ، دست به س

ت که همسن خودت هس  یگهد یکی و یکه تو منو بچه فرض نکن  یتا وقت  ـ
 رو پدربزرگ !

 اشاره اش را به طرفم تکان داد و گفت : انگشت

 و تو  یدونمافتم بعد من م یاون شب م یاد یار ن یگهاسم اونو د ـ

 را درشت کردم و او گفت : چشمانم

  یشینکن زشت م ینجوریچشماتم ا ـ

 یشبه کارهااز آن که بود درشت تر شد و او با خنده بدجنسش  چشمانم
را برداشت و  یوهظرف م یخچالرا دم انداخت از  یماکارون  یپرداخت و وقت 

  یمبا هم به سالن رفت

 بشقاب گذاشت و به دستم داد  یتو یوهم یممبل نشست و برا یرو کنارم

 یگر ا برگرداندم دسرم ر  یزرآلو را جدا کردم به دهان گذاشتم و وقت  هسته
چه موقع ان ها   یدانمکاناپه نبود ،  نم  یرو  یغذا و لباسها  یاز ظرف ها  یخبر 

 ! یدمکرده بود که من ند  یسترا سر به ن

 بود  یاخاموش روشن شد ، رو یلمموبا صفحه

  یکر اسپ  یچرا گذاشتم رو  یدانمبرهان اشاره زدم و تماس را وصل کردم و نم  به

 سالم  ـ
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 ؟ یماهت خوب  یسالم به رو ـ

 بهتون ؟ یگذره؟ خوش م ینمن خوبم شما خوب ـ

  یجات خال یههوا عال ینجاآره ا ـ

 آمد که گفت : یار زان یهم صدا بعد

 ما چطوره ؟ یرازیدختر ش ـ

 و گفتم : خندیدم

 ؟ یخوبم تو چ  ـ

 تووووپ  ـ

 یار خودش خ یکه با لبخند و آرامش تمام برا  یدمو برهان را د یدچرخ سرم
  یگرفتپوست م

 خونه یارستوران  یا یشههم ؟ حتما مثل یتو روز جمعه ا ییـ کجا رویا

 و من گفتم : یدبه لبخند چاک یشتر برهان ب لبهای

 شما ؟ یاینم یک  ـ 

 آخه  یزیچ یدوست  یه یرونپاشو برو ب ینتو هم خونه نش یمشب پرواز دار ـ

  یدمنگاهم را دزد یکردبود و لم داده نگاهم م یدهبه سمتم چرخ برهان
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 یمداشت یمبا هم هماهنگ کن کهنیبود که ما بدون ا ینجالب ماجرا ا قسمت

مورد با هم صحبت   یندر ا  یما حت   یکردیمپنهان م  یار و زان  یاارتباط را از رو  ینا
 از ارتباطمان بو ببرد  یکس  یمنبود یلکدام ما  یچانگار ه یول یمهم نکرده بود

 ینیسرم را بلند نکردم تا نگاهش کنم اما سنگ یرا قطع کردم و حت  تماس
  یدرسپ و یشدنگاهش حس م

 ؟ یهست  یرازیتو ش ـ

 را تکان دادم  سرم

 اومدم ، بابا هم کال همونجا بزرگ شده  یااونجا به دن ـ

  یگردهبرم یراز جالبه چون من هم اصالتم به ش ـ

 هش کردم و گفتم :تعجب نگا با

 واقعا ؟ ـ

  یدرا جدا کردم و او پرس یالستکان داد ، چوب گ ییدبه تا سری

 رد ؟فوت ک یپدرت چطور ـ

 لب زدم  آهسته

 دق کرد ! ـ

 یشدم یدهکه انگاراز ته چاه شن  ییو با صدا یکردمنگاهش را حس م حیرت
 گفتم :
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 ؟ یمبعدا درموردش حرف بزن یشهم ـ

 یرونو ب یرفتمام فرو م ییتنها یلهل از مرگ پدرم به پقب یروزها یاداوری با
دپرس  مانییروز آشنا ینخواستم در اول ینداشت نم یآمدنم زمان مشخص

 شوم 

چون از  یوفتمآن روزها ب یادخواستم  ینم یزمان  یچتنها آن روز بلکه ه نه
 یدوار ام یندهرا شروع کرده بودم و با وجود برهان به آ  یتازه ا یامروز زندگ 

 بودم ...

 مختص او بود ، صحبت کند و مرا بخنداند  امروز 

  نگاهش ینگاهش مرا محصور کند و من در رنگ  یجاذبه  با

 شوم  غرق

 وبفشارد  یردپناهم را بگ یو ب  یفدستان مردانه و قدرتمندش دستان ظر  با

 دخترانه ام سر بلند کنند ... زهاییامن ُپر شوم از او و ن و

که در دل شب فرو رفته بود   یو به شهر  یمبود یستادهتراس خانه اش ا توی
  یکردیمنگاه م

من   یعنی  ینهم گذشته بود و ا  یازدهام نگاه کردم ، ساعت از    یساعت مچ   به
 روز ارتباطمان فوق العاده بود  یندوازده ساعت را کنار او گذرانده بودم و اول

 از آرامش و البته  شناخت ! ر پ

 برم  یدبا ـ
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 صورتم  گشت و گفت : یدور تو یکو نگاهش  یدبه سمتم چرخ سرش

 ؟ یبر  ـ

 بود  یامروز عال ـ

 گفتم :  یرفتمکه به سالن م  یمن درحال تر کرد و لبخند زد و یرا کم لبانش

 بود  یعال یمخصوصا ماکارون  ـ

 شلوارش فرو برده بود  یبج یرا تو دستانش

 نبود  یفیاونقدرا هم تعر یگهبود د یماکارون  یه ـ

 را تکان دادم و گفتم : سرم

 بود  یر نظ یب  ـ

 رفتم  یرا برداشتم و به طرف خروج  یفمو من ک خندید

 دراورد و جلو آمد  یموتیو ر یدرا باز کرد ، کل یکفشجا   یاز کشوها یکی

 را کف دستم گذاشت و گفت : یدام شد و و ان دسته کل یرهخ زد

 یمیصم یلیخ یکس نداره به جز خانواده و دوستا  یچآدرس خونه منو ه ـ
  یستدستم ن یه یکه تعدادشون به اندازه انگشتا

 و گفتم : یدمحرفش پر  یانم به

 راحت من حواسم هست ... یالتمتوجهم خ ـ

 ساکت شدم  من



  

 
145 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
پس تو برام قابل  کنم  ینم یمخصوص یمو حر  یرو وارد زندگ  یمن هرکس ـ

  ینجاییکه االن ا  یبود یناناطم

 یبه معنا یرمتوانستم چشم از او بگ ینم یکردچشمانم نگاه م یکه تو  زمانی
 انداخت  یم یرمگ  یواقع

 الزمت شد  یدشا ینجاستا یدکل ـ 

 م زد لب آهسته

 ممنون از اعتمادت  ـ

  یخودت باعث ش ـ

 یشرسوا یناز ا یشتا ب یدمو من به ناچار دستم را کش یمبود یک هم نزد به
 نشوم 

بسته   یمدرب آسانسور به رو  یو تا وقت   یمکرد  یعقب گذاشتم و خداحافظ   قدم
 شود نگاهش همراهم بود 

زدم که وجود او   یمشت فشردم و لبخند از ته دل  یخانه اش را تو  یدکل  دسته
 باعث ش بود 

*** 

 خانه را  یینودم ، از باال تا پاصبح به جان خانه افتاده ب از 

زنگ زده بود و فحشم داده بود که چرا آخر بهار به  یارو یدمو ساب شستم
کدام از فحش  یچافتاده ام اما ه یخانه چهارصد متر یک یفکرخانه تکان 



  

 
146 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
تخت افتادم   یمرده ها رو شب مانندکه آخر   ییدر من اثر نکرد تا جا یشها

دانستم مشغله یاز جانب او نبود ، م  یامیپ  یااس  تم  یچنگاه کردم ه  یلمبه موبا
دانستم  یم یرودبه تختش م یکراست یدرس یدارد و شب ها که به خانه م

 دهد  یامانش نم یخستگ  یردهم بگ یاگر بخواهد تماس

 یده، تره بار تازه رس  یزدمبار مان  به  یسر   یدروز بعد را به رستوران رفتم با  صبح
 بود 

  یاوردرا به اتاقم ب یدخر  یگفتم فاکتورها  ینبات  یآقا به

گرفتم به خانه ام   یمصبح تا به حال به شدت دلتنگ برهان بودم و تصم ازدم
 دعوتش کنم 

 فرستادم  یامپ برایش

 ؟ ییامشب کجا ـ

 یزیاما چ خواندرا ن یاممپ یزود ینمشغله اش به ا یلبه دل یزدمم حدس
 داد  یامنگذشت که پ

 امشب خونه ـ

 داد  یگرید یامکنم پ  یپتا یزیمن چ ینکهاز اقبل  و

 ؟ یایم ـ

 کردم   یپدادم و تا یهام تک یصندل به

  یاتو ب ـ
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 وارد شد و گفت : ینبات  یبه در خورد و بعد آقا یا تقه

 ... یخانم زند آقا ـ

 در هم رفت   یماخم ها  یار اخت  ید شد و ب نامش را ببرد فرزام وار   ینکهقبل از ا  و

 سالم  ـ

 را به سمت مبلمان دراز کردم و گفتم : دستم

  ییدبفرما ـ

 یز م یفاکتورها را رو ینبات  ینشست و آقا یزکارممبل به م ینتر  یک نزد روی
چند قلم جنس را از  یباال یمتق یلبه انها انداختم و دل یکارم گذاشت نگاه 

ن برها یامپاسخ گفت و بعد رفت ، پ ینهبا طمان یشهو او مثل هم یدماو پرس
 را نگاه کردم نوشته بود 

 کجا ؟ ـ 

خانه ام را  یدانستنهفته بود خودش خوب م یطنتکلمه ش  یک  ینهم توی
  یگویمم

 لبم نشست و نوشتم  یرو لبخند

 خونه ام  ـ

را بود ، سرم را باال بردم و نگاهش کردم و او گوشه لبش    یننگاه فرزام سنگ  و
  یدجو یم

 درهم قالب کردم و گفتم : یز م یرا رو دستانم
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  یریجناب سف ییدبفرما ـ

 انگار وجود ندارم ؟ یکنیباهام رفتار م یجور یهچرا   ـ

 ینکهام نشست پوزخند زد و قبل از ا  یگوش  یزد و نگاه او رو  یبرهبرهان و  پیام
 من گفتم : یدبگو یزیچ

کار   یلیوگرنه من خ ییدبفرما ینبگ نیخوا یاز اون مسئله م یر غ یز اگر چ ـ
 دارم 

 بلند شد و رفت  یهم بدون هچ حرف  او

  یکردماز وسط شقه اش م  یشدکاش م  یو ا  یدمام کش  یشانیبه پ  یمن دست   و
 پسره پررو و به خود مطمئن را  ینا

که بار گذاشته   یفسنجان  یسرخوش آهنگ خانه را پر کرده بود و بو صدای
بود از ظهر که به خانه برگشته بودم شوق وصف  یچیدهخانه پ یبودم تو

 داشتم بابت آمدنش  یریناپذ

 روزها سکوت کرده بود  ینحاال داشتمش قلبم آرام بود و عقلم هم ا اینکه

 یز او چه بپوشم ، با مشقت چ یجلو یدبا یدانستملباسم را باز کردم ، نم کمد
به  یحال و راضکردم و خوش   یرا دم اسب یمموها یدمانتخاب کردم و پوش

 را از فر دراوردم  یکره ا  یها یرینیآشپزخانه رفتم و به خورش سر زدم و ش

 ... یک تار یلیبود خ یک نگاه کردم ، هوا تار یرونپنجره آشپزخانه به ب از 
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 یدمبه طرفش رفتم صورت خندانش را د  یو با خوشحال  یدمرا شن  یفونآ   زنگ

 و در را باز کردم

کرد از   یرا ط  یاط، او ح یستادمپله ها ا یمانجا باالباز کردم و هسالن را  در 
 و گفتم : یدم، سرم را باال بردم لبخندش را د یستادا یمپله ها باال آمد و جلو

  یخوش اومد ـ

 بغلم گذاشت  یرا تو یدشرزسف یدستش نشست و گل ها یانم دستم

همانطور که  و او یندداخل دعوتش کردم و گفتم هرجا راحت است بنش به
 ها نشست  یراحت  یرو یکردنه را نگاه مگوشه گوشه خا

گذاشتم و به   یباییز یستالگلدان کر   یآشپزخانه رفتم دسته گلش را تو به
 سالن بردم 

گذاشتم و   یز م ی، گلدان را رو یدپاشنه صندلم نگاهش به من کش یصدا با
 گفتم :

 خوشگلن ممنون  یلیخ ـ

 قابل شما رو نداره  ـ

 ، قهوه ؟ ی، چاشربت  یخوریم یچ  ـ

 گرم شده   یرون، ب یستن یشربت اگه زحمت  ـ

به  یکره ا  یها یرینیآشپزخانه برگشتم و شربت بهار نارنج را همراه ش به
 سالن بردم 
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 ینهشوم  یما که باال  یفاصله کنارش نشستم و او نگاهش به عکس خانوادگ   با

 بود افتاد 

سالم بود   ن که تنها پنجوان بودند و مکه در آن پدر و مادرم ج  یمیقد  عکسی
 داشتم  یقیبودم و لبخند عم یستادهانها ا یجلو

 شربت را به دستش دادم و او تشکر کرد  لیوان

  یبامزه بود یتبچگ ـ

  یدمدهانم گذاشتم و پرس یرینیش یا دانه

 ؟ یحاال چ  ـ

  نگفت یچلبخند جذابش را گوشه لبش نشاند و ه یدنگاهش صورتم را کاو با

 برداشت و من گفتم : یگرفتم دانه ا  یشرا جلو ییرینش بشقاب

 ؟ یکنهم یمادرت تنها زندگ  یگفت  ـ 

 آره تنهاست  ـ

 ؟ یکن  ینم یزندگ  یششچرا پ ـ

االن با وجود  یمن خونه اون بودم ول یعنی یمپارسال با هم بود ینتا هم ـ
همه هفت صبح  یبردار یلمکرده ، موقع ف  ییر تغ یمساعت کار یدپروژه جد

همه اش چشمش به دره که   یچارهخونه زن ب  یگردمر من تازه برمکا  سر   یرنم
  یامب یمن ک 
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 یمو پنج سال زندگ یستب ی؟ من تو یدونیبهش سر بزن ، م یشتر پس ب ـ

  یدماز بودنش د یشتر نبود مادرم رو ب یشههم

سمتم خودش را به  یبشقاب برگرداندم و او کم یخورده ام را تو یمن لیوان
 مبل گذاشت و گفت : یپشت سرم روو دستش را  یدکش

برعکس تو ام پدر و مادرم که از هم جدا شدند من نوجوون بودم   یقامن دق ـ
 یدماز بودنش د یشتر ، من نبود پدرم رو ب

 یکردفکرش را هم نم یبندم کس یتعجب دهانم باز مانده بود ، شرط م از 
ظاهر   ینبدور   یغم جلو  ین ذره اخوش رو و بدو  یشهکه هم  یخانیبرهان سار

 بچه طالق باشد  یشدم

 تو پدر و مادرت جدا شدن ؟ ـ

پدر و مادرش هرچه که  ییجدا یلانداختم دل یینکرد و من سرم را پا  تایید
 ام را کنار زدم و گفتم : یکنجکاو  یلدل ینبود به خودشان مربوط بود به هم

 ؟ یرو دوست داشت  یرینیش ـ

 و گفت : دهانش گذاشت یگر د یزد خم شد دانه ا لبخند

  یشهکنترل وزنم سخت م  یبر  یشپ یبخوا ینجوریا ـ

 و گفتم : خندیدم

 که   ینخورد یشتر دوتا ب ـ

 بدجور رو مخمه  یادکه از آشپزخونه م  یخوشمزه ا یآخه بو ـ
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 یمبل ها یکرد و بعد رو  یفاز دستپختم تعر  یو او حساب  یمرا خورد شام
گرفته بودم را   یار از زان یگ که به تاز   یلمیو ف یمنشست یونتلوز یجلو یراحت 

 افتاد و گفتم  یادم یزیگذاشتم و چ

  یدید یلموف ینبرهان تو ا ـ

 را به سمتم چرخاند و من گفتم : سرش

  یدیشد یار و زان یابا رو ـ

 لبش باال رفت ، زل زده نگاهم کرد  گوشه

 ؟  یرفت  یجلو در غذا داد یکه اومد  یهمون شب ـ

 ون شده بود ؟ اغد ینتماش یکه جلو  یهمون شب ـ

 را در نگاهم انداخت و گفت : نگاهش

فکر بودم که چرا منو  ین، همش تو ا یدمنفهم یلماز ف یچیمن اون شب ه ـ
  یریدر م ینیب یم

 کرد و گفت :  یکبه صورتم نزد یصورتش را کم بعد

 ؟  کردییراستشو بگو چرا ازم فرار م ـ

 ،گفت : یدمانداختم و خند یر را ز سرم

  یکردو اون  فرارها  منو کالفه م ینمبب یشتر خواست تو رو ب یممن دلم  ـ
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 یلمبود اوج ف یدنیکوبش قلبم شن یدادم ، صدا یهتک یشرا به بازو سرم
 بود که گفت : یدهرس

  یاداز باال م یلتموبا یصدا ـ

  یگفتکردم راست م  یز را ت گوشم

  یاستحتما رو ـ

 را استاپ کرد  یلمشدم و او ف بلند

و تماس قطع شد ، فرزام بود که سه مرتبه پشت سرهم تماس رفتم  اتاقم به
 گرفته بود 

را  یش، صدا یدمدستانم بود که دوباره زنگ خورد و من از جا پر  یتو گوشی
برهان   یبه صفحه اش زل زده بودم که صدا  یقطع کردم و همچنان با ناراحت 

  یدمرا از پشت سرم شن

 بود ؟ یک  ـ 

 گفتم :  یار اخت یبه برهان داشتم و ب  پشت

 مزاحم  ـ

 او گفت : 

 ؟ یمزاحم دار ـ

که آرام آرام به تنم نفوذ   ییاش ، از گرما یکیاز نزد یدکوب  یتند تند م قلبم
  یکردم
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 تخت خواب پرت کردم و گفتم : یرا رو یگوش

  یستن یمهم یز نه چ ـ

 نگاه شکاکانه گفت : با

 مطمئن باشم ؟ ـ

به طرفش چرخ خوردم و  ید ، به آرامدستانم اعصاب خرد کن شده بو لرزش
 و آهسته لب زدم  ینمسرم را باال بردم تا صورتش را بب

 مطمئن باش  ـ

 ! یدما خندچر  یدانمنشست و نم یملب ها یرو نگاهش

اما من  یدرس یتربه مشام م یادکلنش از گردنش قو یحاال بو یدهم خند او
  شیدکیتنم را نفس م یادکلن نزده بودم و احتماال  او بو

 یکردمکه حس م  یو ناب او به من هم منتقل شده بود جور یر نظ یب  حس
  یستندن ینزم یرو یمپاها

 بود ،  یز انگ یجانه یختر یم یینقلبم پا یانکه دم به دم از م  چیزی

 یر دادم تا از ز یهاش تک ینهام را س یشانیو  من پ یدمسرم را عقب کش یکم  
 اش فرار کنم... یرهنگاه خ

 یداشت بند کتان  ینماند و وقت  یگر و او د یدیمرا هم در کنار هم د میلف بقیه
 برداشتم  یدیخانه را ازجا کل یدبست من دسته کل یاش را م

 و گفت : یستادبدرقه اش کردم ، پشت به در ا اطیپشت در ح تا
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 بود  یعال یهمه چ  ـ

 داشت و مرا به خنده انداخت  یطنتش یاش اندک  جمله

 برهان ؟ ـ

  یمماند که بگونش فهچشما با

 خونمو بهت بدم ؟! یدکل  یدمنم با یخونتو بهم داد یدحاال که تو کل ـ

 زد لبخند

 دونم  ینم ـ

 را جلو بردم ، مشتم را باز کردم و گفتم : دستم

 مال تو  ینا یاپس ب ـ

 حرف  یانشقطعه چوب که م یک را گرفت و نگاهش کرد ،  یدکل  دسته

 Hد شده بو یکنده کار  یباییبه ز 

 مال پدرم بود ، اول اسم منه   ـ

 کرد و رفت   یخداحافظ  یدپاش یمبه رو یمهربان  لبخند

*** 

 یبیبه خانه رفتم و از بدو ورودم حس غر  یگریاز هروقت د یرتر شب د آن
 وجودم را گرفته بود 
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 یتو یر ش یو به آشپزخانه رفتم ، کم یدمرا سشوار کش یمگرفتم موها  دوش

نشستم و به دسته گل  یز اجاق گاز گذاشتم پشت م یو رو یختمجوش ر یر ش
رگ از گلب یکیکه برهان آورده بود نگاه کردم ، دست دراز کردم   یدسف یرزها

 آمد ! یم یممر  یچرا بو یدانمها را لمس کردم اما نم

 ... یشدباز هم وجود بابا حس م 

 زد  یمنگذشت که صدا یزیو چ یامدم یممر  ی... بو ییدمهم بو باز 

 هلن  ـ

  یلرزید، تمام تنم م یدمجا پر  از 

  یامدآشپزخانه م یرون، صدا از ب یزدبابا بود که مرا صدا م صدای

 دختر کوچولوم عاشق شده ؟ ـ

 نشست ... یمبه گلو یبزرگ  بغض

توهماتم حس کرده  یرا توهم زده بودم و حضورش را تو یشهم صدا قبال
 بودم ! 

  ید، سرم چرخ یدمرا شن یر سر رفتن ش صدای

جوش را   یر و شعله را خاموش کرده بود ، گاز را بستم و ش  یختهگاز ر  یرو  شیر 
 و با دستمال به جان گاز افتادم  پرت کردم ینک س یبا حرص تو

. 

. 
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. 

 یدنبود شا یمآغاز کردم و قهوه و مسکن هم جوابگو یرا با سردرد بد صبحم
  یکردبرهان آرامم م

 یرندگ  یم  یته مهمان اجشان آخر هفسالگرد ازدو  یتماس گرفت و گفت برا  رویا
ه چقدر خودم را نگه داشتم ک یداندکوچک و سه نفره و خدا م  یمهمان  یک ، 

 برهان را هم دعوت کن  یمنگو

و او  یرومبا برهان تماس گرفتم و گفتم که به خانه اش م یااز تماس رو بعد
  یرفتباز پذ یهم با رو

 به خانه برهان رفتم  یکراستاز رستوران  بعد

ام را   یتنم بود و روسر   ی، مانتو شلوار رسم یدمآسانسور خودم را د  ینهآ   توی
آراسته بودم اما پف چشمانم   یشهدور گردنم به پشت گره زده بودم ، مثل هم

 هنوز پا برجا بود  یشبد یخواب  یبابت ب 

لبخند به  یار اخت یباز کرد و با چهره خندانش رو به رو شدم و ب  یمرا به رو در 
 د لبم آم

 سالم  ـ

 سالم خانوم  ـ

 باز کنم نگاه  را بست و به من که خم شده بودم کفشم را در 

 و گفت : کرد
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 ؟ یرستوران بود ـ

 را بستم و گفتم : یجا کفش درب

 بود  یروز بد ـ

 چرا ؟ ـ

 به من زد  یرها کردم و به طرفش رفتم او لبخند ُپر محبت  ینزم یرا رو کیفم

  یکنهسرم درد م یلیخ ـ

 اش گذاشتم. ینهس یام را رو یشانیپ عدب و

کردم، به چشمان ورم کرده ام نگاه کرد و من ام را باز    یبردم گره روسر   دست
  یدمنال

 حالم خوب شه  یشتاومدم پ ـ

 جذابش را گوشه لب نشاند و آهسته گفت : یاز همان لبخند ها یکی

  یکرد  یخوب  یلیکار خ ـ 

 معذب بودم  یچشمان برهان کم جلوی

 یرفتم جلو یسو من به سرو یزدبر  یچا یمبه آشپزخانه رفت تا برا انبره
  یدمخودم را د ینهآ 

 ینیرفتم  برهان هم س یرونو ب یدمبه صورتم کش یرا باز کردم دست  موهایم
  یرونبدست ب



  

 
159 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
  یمکاناپه نشست  یو کنار هم رو آمد

 بازم حس کردم پدرم کنارمه  یشبد ـ

 بود که چشمانم را بستم.   ینچنان حال خوب آ   و  یدادسرم را ماساژ م  هایشقیقه

 نبود  یال، اونقدر صداش جون دار بود که انگار فکر و خ دیز صدام م ـ

 و من ممنونش بودم  یداددر سکوت گوش م او

اش را به  یفاصله گرفتم لبه کاناپه نشستم ، فنجان چا یرا باال و کم سرم
 دستش دادم و فنجان خودم را برداشتم 

ز حرارت کرد و ا  یسلباسم را خ یینو از باال تا پا یختر تم بودکه دس  چای
 پوستم سوخت  یکم  یچا

  یسمخ یو من با حال زار به لباسها یکردمتعجب به من نگاه م برهان

 و گفت : یدخودش را جلو کش کمی

 که داغ نبود   یدفعه ؟ چا یهشد  یچ  ـ

 تکان دادم و گفتم : ینرا به طرف سرم

  یختر یچا په اتکانا  یببخش رو  ـ

 یسنه نه اصال مهم ن ـ

  یسدر را ببندم دستم را خ ینکهرفتم و بدون ا یسسرو به

  یدملباسم کش یو رو کردم
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 جلو امد و گفت : برهان

  یعوضش کن یدنداره با یدهفا ینجوریا ـ

 را باال بردم و نگاهش کردم  سرم

 لباس ندارم که  ـ

 فرو کرد و گفت : یبشج یرا تو دستانش

  یمنو بپوش یاز لباسا یکی یدخب با ـ

به چه فکر  یدانستو او که م یددرشتش چرخ یکله یینال تا پااز با نگاهم
 و من گفتم : یدخند یکنمم

  یگنده ا  یلیآخه تو که خ ـ

اتاق دوازده   یکبرد ،    یشو دستم را گرفت و به اتاق لباسها  یدبار بلند خند  این
 شده بود و همه پر از لباس  هیتعب یوار که دورتا دور کمد د  یمتر 

 ز کرد و گفت :از درها را با یکی

 به دردت بخوره  ینافکر کنم فقط ا ـ

 یکسهمه شان هم دو ا یز بلند مردانه ... المذهب سا ینآست یها پیراهن
 بود

 رفته و در را بسته بود  یرونرا چرخاندم ، او از اتاق ب سرم
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گشاد   یمباس به شدت براه بود ، لمسخره شد یپم، ت یدمرا پوش یکیناچار  به

 رفتم  یرونبود ، شانه باال انداختم و از اتاق ب

  یامداهنگ م صدای

 از تو در شب پروازم  یدنآسمان رس یدهسپ به

  یرازماز تو حافظ ش یدنخوش غزل شن یالخ به

   یاهماه ، شب و چشم س یوچشمه  شب

  یدار د یک  یو دلخوش شب

 شدنت  یان و روو راز تنت ، م من

 نارنج بهار  یو تو ، بو من

 ـ گروه دال بند( یراز )آهنگ پرواز تهران ش

 مبل نشسته بود  یها را عوض کرده و رو یچا برهان

 یها رو ینآست ی، دستانم را باال بردم و بلند یدرا بلند کرد و مرا د سرش
 شد  یزاندستم آو

 شدم  یز مثل مترسک سر جال ـ

لباس را چند دور تا زد و بعد مرا  یها ین، آستو اشاره کرد جلو بروم  خندید
 کرد  و من سرم را به کاناپه چسباندم .  یتبه سمت کاناپه هدا

 کرد  نگاهم
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  یمدنبالت با هم بر  یامپنج شنبه شب م ـ

 کجا ؟ ـ 

  یگهد یار و زان یاخونه رو ـ

 قصد داشت مرا دور بزند ؟ یادهان باز نگاهش کردم ، پس رو با

وت است تا مرا به آنجا بکشاند و در عمل د برهان هم دععمد نگفته بو به
 بود برهان هم باشد  یمخبر نداشت من از خدا یانجام شده قرار دهد ول

 رفته بهت بگه  یادش یاـ نگو که رو برهان

به  یلند شدم و کنارش نشستم ، اشاره اکاناپه ب  یرا تکان دادم از رو سرم
 سرد شده کردم و گفتم : یچا

  یمبخور یامشب از دست شما چا یستقسمت ن کهنیمثل ا ـ

 آورد و کنارم. یوهشد م بلند

 هلن ؟ ـ

 جانم ؟ ـ

 شد و گفت : یقچشمانم دق یدستم را رها کند تو ینکها بدون

 خوام  یازت م یزیچ یه ـ

داشت ، مهربان  یذات  یطنتش یکچشمانش  لحظه نگاهش کردم ... چند
 بود و خوشرنگ 
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 : گفتم

 ؟ یچ  ـ

  یممون بخون ینب یتمحرم یغهص یه یداما ب ـ

 حرفش تعجب کردم. از 

اما  یرفتمرا پذ یشنهادشپ یارتباط عاشقانه خواسته بود و من با اگاه  یک  او
 نبود یاندر م یغهبه اسم ص یزیچ

 من گفتم : 

 چرا ؟ ـ

 سرگشته گفت : یحالت  با

  یدلبر  یلیچون تو خ ـ

 را به چشمانم سوق داد  نگاهش

 .یادز یلیخ ... یخوشگل ـ

دو نفر  یوقت  یخوبه ول یلیخ ینو ا یتو همون روز اول منو روشن کرد ـ
 با هم باشن ؟ یشه بدون اون دو خط عرب  یخوان مگه نم یم یگروهمد

 زد و گفت : لبخند

خاطر  ینانبهمون اطم یگیکه م  یط عرب همون دو خ یول یشهکه م  یشدن  ـ
  یدهم
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 ؟ یخاطر  ینانچه نوع اطم ـ

 ن به بعد اون دو نفر به هم تعهد دارن او از  ینکها ـ

 با عقد دائم داشت  یشهتعهد رو م یناما هم ـ

 را تکان داد  سرش

عقد دائم رو نداشته   یطاز اون دو نفر شرا  یکیاگر    یول  یگیطوره که م  ینهم  ـ
 ؟ یباشه چ 

 بود  ینگاهش کردم ، حالت صورتش کامال جد اندکی

 دادم و گفتم : ینرا به زم نگاهم

 ؟ یشو ندار یطشرا ـ

 که گفت :  یدممحکمش را شن صدای

 فعال نه  ـ

 مان سکوت شد و او گفت : ینب اندکی

برم و به با طرفم بکنم بعدم  یکه همه جورغلط   یستمن یهلن من آدم ینبب ـ
مون باشه  ینب یغهص یمن وقت  یول یدونمپشت سرم نگاه نکنم ...تو رو نم

 یادب یشمون پ ینب یو اگر اتفاق  یمن رو دارم که تو مال ینانحس اطم ینا
 عذاب وجدان ندارم که خارج از قانون و قاعده خدا بوده 

 قانع کننده بود و البته دلگرم کننده ،  ییجورها یک  حرفهایش
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 گفت که تا آخرش خواهد ماند   یم یمتقمس غیر 

 را باال گرفتم ، نگاهش کردم  سرم

 ؟ یاگر بگم نه چ  ـ

 گفت :  یزیآم یطنترفت و با لحن ش لبش به خنده باال گوشه

  یستاصال خوب ن ینو ا یشهاونوقت برات بد م ـ

 را پس زدم و آهسته گفتم : یامدکه تا پشت لبم م  یا خنده

 قبوله  ـ

 *** 

به  ینهآ  یتو یزدمم یرونکه داشتم از اتاقم ب  یرا برداشتم و لحظه آخر  کیفم
 نگاه کردم  یپمت

 داشت  یه خنک و َلخت ه پارچهفت ک یقه،  یسرمه ا یسرهم یک 

بار اتومو دست گرفته و به جان  یناول یرا هم لخت کرده بودم ، برا موهایم
ام   یراض  یایدبرهان حتما خوشش م  ینکهزبان بسته ام افتادم و فکر ا  یموها

  یکردم

در  یرفتم ، برهان جلو یینسرم مرتب کردم و از پله ها پا یرا رو یر حر  شال
 منتظرم بود 

براندازم کرد من  یرهخ یرهخ یدکه قرار گرفتم به سمتم چرخ  ینشاشم توی
 کردم و او گفت :سالم  
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 بزنم ؟ یار و زان یارو یمهمون  یدق یگ   ینم یخوشگل شد ینجوریا ـ

 ، او سر تکان داد و استارت زد راه افتاد و گفت : یدمخند یدلبر  با

 ؟ یاصرار کردم خونم نموند یاون شب هرچ  یچ  یبرا ـ

 گفت :  یطنتش یو او با اندک  یدتش چرخسم به سرم

 یه؟خبر  یفکر کرد یمکرد  یغهچون ص ـ

 کردم   یشصدا یگشاد شد و بلند و شاک   چشمانم

 برهان  ـ

 و گفت : یدخند آهسته

 خب ؟ یچرا نموند ـ

 تونستم  ینم ـ

 چرا ؟ ـ

  یگهتونستم د ینم ـ

 به سمتم خم شد و با سماجت گفت : کمی

 بگو  ـ

 و گفتم : یدمرا درهم کش یماخم ها کالفه

 ؟ یمشکل داشتم متوجه ـ

 نگفت  یچه یگر را کنترل کرد ، صاف نشست و داش  خنده
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شدم ، قرارمان بود  یادههمان ابتدا نگه داشت و من پ یچیدکوچه که پ  توی

  یایدبعد او ب یقهکه من زودتر وارد شوم و چند دق

بودند ، به آغوش   یستادهار  د  یهردو جلو  یار و زان  یاآسانسور که باز شد رو  درب
 دادم  یاو بگ کادو را بدست رو یدمشانکش

 ؟ یدیـ هلن تو بازم زحمت کش زانیار 

 و گفتم : یدمرا از سرم کش شالم

 حرفا نزن  یناز ا ـ

 جلو امد ، لمسشان کرد و گفت : یدرا د یمکه موها  رویا

 ؟ یدیاتو کش ـ

 آره  ـ

 را گشاد کرد و گفت : چشمانش

  یشهباورم نم ـ

 گفت :  یاو رو یدخند زانیار 

 ؟ یکشههلن بار اولشه اتو به موهاش م یشهباورت م یار زان ـ

  یستن ینچرال بودن هلن خانوم که شک  یـ تو زانیار 

 زد و رفت  یبعد چشمک  و

 و گفت : یدباز هم مرا بوس رویا
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  یخوشگل شد یلیقربونت برم من خ ـ

 آشپزخانه رفتم و گفتم : به

  یخوب  یبوها ـ

 را باز کرد و گفت : یخچالدر  یددستم را کش رویا

  ینبب ینوا ـ

 بدون خامه بود و چند ظرف ژله  یخانگ  یک ک  یک  یخچال توی

 و گفتم : یدمسمتش چرخ به

 ؟ یخودت درست کرد ـ

 و گفت : یدذوق دستانش را به هم کوب با

 آره  ـ

  یقربونت برم خاله جون کدبانو شد ـ

 اش بلند کرد و گفت : یهم سرش را از گوش زانیار 

  یزنهبعد از هشت سال تازه داره شکوفه م ـ

 یار اش را از پا کند و به کمر و کتف زان یروفرش ییدمپا یاو رو یدمخند بلند
 بود که عاشقش بودم  یشها یباز یوانهد ینو هم یدکوب

 یکه ب   یتا خنده ا ینتخانه به صدا درامد و من چرخ خوردم سمت کاب زنگ
  ینندم امد را نبلب به یار اخت
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  ییخوشامد گو یرفت برا یادر را باز کرد و رو نیار زا

تا بناگوش باز  یشمکردم که ن  یکه وارد سالن شد من برگشتم و سع  برهان
 نباشد 

 یدنخواستند واکنش مرا با د یکه م  یشدحس م یار و زان یانگاه رو سنگینی
  ینندبرهان بب

که لحظه   یمبل نشست جور  یرو  یالخ  یجواب سالمم را داد و کامال ب   برهان
 من و او هست ؟! ینب یزیواقعا چ یدمجا خوردم و از خودم پرس یا

 او استاد وانمود کرده بود ... ولی

صورتش مشهود بود به آشپزخانه آمد ، دسته گل  یکه تو یبا ترس رویا
 من گفتم : یدبگو یزیچ ینکهگذاشت و قبل از ا  یز م یبرهان را رو ییاهدا

 برهان هم هست  یفت نگ ـ

 وارد آشپزخانه شد و گفت : یار آمد دستم را گرفت که زان جلو

 یبرهان هست نم یگفت اگه بفهم  یااما رو  یممن همون اول گفتم بهت بگ ـ
  یا

  یدنال رویا

 مگه نه ؟ یاومد ینم ـ

 ؟ یکرد  یفکر  یناومدم چرا همچ یمعلومه که م ـ

 گفت :  یخوشحال با



  

 
170 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ؟ یگیواقعا م ـ

 ؟ یامن یشهگرد ازدواج شماست مگه مسال جشن ـ

  یمو با هم به سالن رفت یدگونه ام را بوس  رویا

 شان را گذاشتند ، آن زمان من هفده ساله بودم  یعروس یلمرسم هرسال ف به

 دار تمام  ینکامال بچگانه بود و با ان لباس کوتاه و چ  صورتم

  یدمرقص یم یبا، از همان موقع ها هم ز یدمرقص یم یستوسط پ مدت

بود و آنقدر حواسش پرت بود که به صحبت  یرهخ یونبه صفحه تلوز برهان
شان آنقدر  یشب عروس یکردم یفتعر  یار زان هم واکنش نشان نداد ... یار زان

عروس و داماد غذا  یرفته برا یادشانکه همه سرشان به مهمانها گرم بوده 
 بخورند ! یتزاببرند ، غذا تمام شده و انها مجبور شدند پ

 یاندانست جر  ینم ینکهباالخره نگاهش را از رقص من گرفت و با ا برهان
پوست گرفته  یبو س یار ام که خ یوه، بشقاب م یدبه خنده ما خند یستچ

استفاده کردم و بشقاب خودم را  یار و زان یارو یبودم برداشتم از حواس پرت 
 برهان گذاشتم ... یجلو

بلند شد دست مرا  یارو یشدپخش م یعروس یلمهمان آهنگ شاد که از ف با
 و گفت : یدخودش را جلو کش یهم گرفت وکم

 چه خبره ؟ یخوشحال یلیامشب خ ـ

 و گفتم : خندیدم
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 خواد  ینم یلکه دل  یخوشحال ـ

 و گفت : یدام را بوس گونه

  یبخند ینمتب یآرزومه هروقت م ـ

 ست خوا یخواهد اما در واقع م ینم یلدل یاو گفتم خوشحال به

خواست و من  یمحکم هم م یلخواست ، دل یم یلدل یمن خوشحال برای
چرا   یاکه رو  یدمفهم  یاال که او را داشتم مبرهان ، ح  یداشتم به محکم  یلیدل
 اصرار داشت که در دلم  ینقدر ا

 باز بگذارم  را

محکم شد   یشپا  یکه جا  ینصدا وارد قلبم شده بود و هم یعشق او ب   زمانی
 خواهم ... یم را مکه دلدار سر داد   یادفر 

 گذاشت و گفت :  یز م یرو یدنینوش زانیار 

  یمندار یاول به شما بگم امشب کم خور ینخب از هم ـ

 لبه مبل نشستم و گفتم : یدمرا جلو کش خودم

 ولمون کن تو رو خدا  ـ

 کرد و گفت :  ینچ نچ  زانیار 

 ینکه گفتم فردا هم جمعه اس بهانه ندار  ینهم ـ

 گفت :  یدخند یکه م  یبرهان را پر کرد و برهان در حال انیواز ل نیمی
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 کنم   یخوام رانندگ  ینکن جون برهان م ـ

 و من اعتراض کردم  یختمن هم به اندازه برهان ر برای

 همه رو  ینخورم ا یامشب من نم یزور شد یار زان ـ

  یخور یـ م زانیار 

دستش بود   یلشبامو  یکه گوش  یدمخنده ام گرفت و برهان را د  یاخنده رو  از 
 داده بود  یامد پزد ، خودش بو یکوتاه   یبرهمن و یو بعد گوش

  یهمه شو نخور ـ

. 

. 

. 

بلند شد و رو به من در  یخداحافظ  یگذشته بود که برهان  برا  یمهاز ن شب
 خوب وانمود کند گفت : یکردم یکه سع  یحال

  یدمشما رو تو کوچه ند ینماش ـ

 با تعجب  یار و زان یاود و رواز استرس ضربان گرفته ب قلبم

  یکردندم نگاهم

 ؟ یاوردین ینـ ماش زانیار 

 زدم  یساختگ  لبخند
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 با آژانس اومدم  ـ

 ـ چرا ؟ رویا

 نداشتم  یحوصله رانندگ  ـ

 را برداشتم و گفتم : یفمهم چرخ خوردم ک بعد

 ؟ یریگ  یآژانس برام م یه یارو ـ

 برهان جواب داد  یارو یجا به

 رسونمتون  یم ینده شماآ  یستن یازین ـ

دانستم  یهم فشردم ، م یکه پشت به آنها داشتم چشمانم را رو  همانطور 
خودش مرا   یدحرف زده بود تا آخرش بگو  ینمانها از ماش  یبرهان به عمد جلو

  یرساندم

 سمتش چرخ خوردم و گفتم : به

  یشمممنون مزاحم شما نم ـ

 گفت :  یکامال جد  یاو با لحن و

  یستن ینه مزاحمت  ـ

 به من گفت : یابه سمت در رفت و رو و

 باهاش برو  یریخواد آژانس بگ ینم ـ

 که گفت :  یدمرا از پشت سر شن یار زان صدای
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 برمش  یخودم م ـ

  ینیبش یتون  یپشت فرمون نم یخورد یادـ تو ز برهان

 بعد رو به من کرد و گفت : و

 منتظرم  ینتو ماش ـ

  و رفتکرد   یخداحافظ  یار و زان یارو با

 و او گفت : یدمرا بوس یاهم رو من

 زنگ بزن  یدیرس ـ

بزنم برگشتم نگاهشان کردم و هردو   یرونخواستم از در ب  یکه م  یآخر   لحظه
  یدندخند یم

 زدم و گفتم : یلبخند پهن یشانهم به رو من

  یدعاشق هم بمون یشههم ـ

 در منتظر بود  یرا روشن کرده و جلو ینماش برهان

 لبخند نگاهم کرد و گفت : و او با ردم نشستمرا باز ک در 

 وقت  یه یمزاحم نش ـ

 یآهسته ا یکه گذشت با صدا  یو او استارت زد و راه افتاد ، کم خندیدم
 گفت :

 هلن ؟ ـ
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 بله ؟ ـ

 نکن. یدلبر  ییجا یگهد ـ

 و گفتم : یدمبودم اما خند متعجب

  یکنیم یشوخ  ـ

 به من انداخت و گفت : ینگاه  نیم

 اصال  ـ

 ام را جمع کردم  خنده

 برقصم ؟ یدکجاست که نبا  ییمنظورت از جا ـ

 گفت :  یکامال جد  یلحن با

 جا جز خونه من ! یجه ـ

 به سمتش خم شدم و گفتم : یرا گاز گرفتم کم لبم

 ؟ یخوا یم ینوتو واقعا ا ـ

 به صورتم نگاه کرد و گفت : یهم برگشت کم او

 آره  ـ

 گفتم :  یزددرش موج م یطنازکه   ییبه سمتش خم شدم با صدا بیشتر 

 یکنمم یتو دلبر  یبه بعد فقط برا یناز ا ـ

 ، و گفت : یدو سرش به سمتم چرخ یدخند آهسته
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  یابونیمهلن جان تو خ ـ

 گفتم :  یدمخند یکه م  ینشستم و درحال صاف

 مگه ؟ ینهب یم یک   ینیمتو ماش ـ

 ارم نگه د یاطجانب احت یدشهرت دست و پامو بسته همه جا با ـ

خلوت   یابانساعت دو نصفه شب در خ یمتوانست  ینم یبا او بود ، ما حت   حق
 .یممان با راحت باش یشخص ینو ماش

 را هم رد کرد و گفتم : یتقاطع بعد برهان

 ؟ یر یکجا م ـ 

 گفت :  یطنتش یحق به جانب و با اندک  کامال

 خونم  ـ

 گفتم :  یو با لحن جد یدمدانم چرا خنده ام گرفت با صدا خند مین

 برم خونه خودم  یدمن با یول ـ

 ؟ ینکنه هنوز مشکل دار ـ

 نخندم گفتم : یکردمم یکه سع  ینشستم و در حال ینهاخم دست به س با

  یر نخ ـ

 سمتم خم شد و گفت : به

 ؟ یگهد یهپس بهانه ات چ ـ
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 لباس عوض کنم  یرمدوش بگ یدبرهان من با یستبهانه ن ـ

 و گفت : ا گرفتفکم ر  یدراستش را جلو کش دست

  یهست  یباشم ز ینجوریتو هم ـ

 حرارت گرفت و او به سمت خانه اش راند  یمها گونه

. 

. 

. 

در انداخت و کنار رفت تا من وارد شوم ، خم شدم کفشم را دراوردم   یرو  کلید
و  یستادمبه چهارچوب در اتاق ا یهرفتم تک یشو به دنبالش به اتاق لباسها

 گفتم :

 بپوشم ؟ یخب حاال من چ  ـ

سبد لباس چرک ها پرت کرد و  یرا تو یرهنرا از تنش دراورد وپ پیرهنش
سبد مانده  یرونب ینشآست یک که   ینگاه من هم همراهش پرت شد درحال

 بود 

 اش را به پا داشت  یمشک  ینسمتم امد ، شلوار ج به

صورتش  یدند یشد که برا یکمنزد یتکان نخوردم و او آنقدر یماز جا من
 صورتم گشت.نجوا کرد  یاال ببرم ، نگاه او توبودم سرم را بمجبور 

 یپوشی؟تو کدوم لباسمو م ـ
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 لبم را با زبان تر کردم و گفتم : یدم،م کشرا کامل از دور گردن شال

 پوشم  یم یدموکه اون دفعه پوش  یرهنتهمون پ ـ

 مانتوم را از شانه گرفتم. یها لبه

 آره همونو بپوش  ـ

 همراه بود ... یفتگیطرف جمع کردم؛ نگاهش با ش یک را  یمموها تمام

رفتم تا او لباسش را  یرونعقب رفت نفسش را فوت کرد و من از اتاق ب او
 عوض کند 

 سه بار تماس گرفته بود  یاسر زدم ، رو یلمموبا به

 اتاق خواب برهان رفتم و تماس گرفتم  به

 ؟ یدیسالم رس ـ

 زنم رفت بهت زنگ ب یادمببخش  یزمآره عز  ـ

 ؟ یاالن خونه ا ـ

 را گاز گرفتم و گفتم : لبم

  یگهاره د ـ

 سکوت شد و گفت : کمی

 یرشبت بخ یزمباشه عز  ـ
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 یشهش  یلیدر ر  یک حمام مجهز با    یک به حمام اتاق انداختم    یو نگاه   چرخیدم

  یا

، دستانش را پشت سرش نگه  یستادچهار چوب در اتاقش ا یتو  برهان
 داشته بود 

 و گفتم :اره کردم حمامش اش به

 ؟ یندار یا یگهحمام د یناز ا یر غ ـ

 و گفت : یدباال پر  ابروانش

 چشه مگه ؟ ـ

 باال انداختم شانه

 نداره اون تو! یخصوص یمآدم حر  ـ

 جلو گذاشت ، جلو رفتم. یاش گرفت و قدم خنده

 پنهان کرده  یزیچ یدرس یهنوز پشت سرش بود و به نظر م دستش

 ؟! یدار یخصوص یممگه تو با من حر  ـ

 را گاز گرفتم و او گفت : لبانم

 بره ؟ یادت یخصوص یمکنم حر   یکار  یه یخوا یم ـ

را پشت گوشم فرستادم و  یم، موها یختر یینام پا ینهقفسه س یانم چیزی
 گفتم :
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 ؟ یستتو اون اتاق حمام ن ـ

  یستنه ن ـ

 یروناتاق بکه از   یخنده به لبم امد و بعد کنارش زدم و در حال یطنتشش از 
 فتم :رفتم گ یم

 ممکنه که نباشه  یر غ ـ

در را باز کردم و خنده به لبانم  ینراهرو اول یو تو یدمخنده اش را شن صدای
 امد ، حمام بود 

 حمام استفاده نشده ، به اتاق برگشتم  ینبود که تا به حال از ا پیدا

 یزیام چدانست در ان حم یچون م یدخند یمبل لم بود و به من م یرو او
  شود ینم یداپ

 یاستخر  یحوله  یک حمام اتاقش رفتم شامپو سر و بدنش را همراه  به
پشت   یشرفتم لبانم را جلو دادم و برا  یم  یرونکه از اتاق ب  یبرداشتم و در حال

  یدمبلند خنده اش را شن یچشم نازک کردم و صدا

  به در خورد یکه تقه ا  یدمچ یکمد حمام م  یرا تو یلوسا داشتم

 اورد  یشکرده بود ، دستش را پ  یمرا پشتش قا یزین بود که هنوز چ برها

تا شده دستش بود ، لباسها را که گرفتم تازه  یو شلوار مشک  یشرتت یک 
 بود  یختهر یچا یشانمال خودم بود ، همان ها که دفعه قبل به رو یدمفهم

 گفتم :  یخوشحال با
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 جا بود ؟ ینا یناا ـ

  یمنو بپوش یرهنپ یستیمجبور ن یگهد ـ

 حمام رفتم  به

، تنم را خشک کردم   یدطول نکش  یقهاز ده دق  یشتر ب  یشهگرفتنم مثل هم  دوش
  یمشک  یشرت، همان ت یدمو شلوارم را پوش یشرتو ت

 امدم  یرونرا با حوله گرفتم و ب یمموها آب

فنجانش   یدبلند آشپزخانه نشسته بود ، مرا که د  یهپا  یها  یصندل  یرو  برهان
 گذاشت لبخند زد و گفت :  ینزم را

  یخور یروشنه سرما م یلتبرو موهاتو خشک کن اسپ ـ

بزرگ اتاق   ینهآ   یرفتم سشوار را به برق زدم و همانجا جلو  یشاتاق لباسها  به
 خشک کردم  یمرا با باد مال یمموها

خودش برگشته بود همانگونه  یعیلت طبَلخت نبود ، به حا یگر د موهایم
 ... ابیحالت دار و ز

 یمموها یو رو یدهنوز همانجا نشسته بود ، نگاهش رو به من چرخ برهان
 ماند 

 نشستم و او گفت : یشبه رو رو

 ؟ یخور یدم نوش م ـ

 و گفتم : یدمفنجانش را بو کش یدمرا جلو کش سرم
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 بوش که خوبه  ـ

 هاست  یا یسهک  یناز ا ـ

 فنجان گذاشت و من تشکر کردم   ایمبر 

  یدهجواب م ینبره ا یخوابم نمشبا که  یبعض ـ

 صورتم افتاد  یرو یمدسته از موها یکرا باال بردم  سرم

 ؟ یاداالن خوابت نم ـ

 لب گفت : یر رفت و ز یکنار نم  یماز موها نگاهش

  یادنه خوابم نم ـ

کانتر گذاشتم و چانه ام را پشت دستم ، من هم نگاهش کردم   یرا رو آرنجم
 گفت :  یشدکه از دلش بلند م  یآهسته و حس یو او با صدا

  یشمآروم م یشمیپ ی... وقت  یدار یآرامش یه ـ

 شد ... یحرفش لبخند به لبم امد و قلبم ُپر از شاد از 

 و گفت : یدرا سر کش فنجانش

 جنبه ام  یگفتم من ب   نگاه نکن اونجور دختر جون بهت ـ

وردم به صورتم شد ، دم نوشم را خ یخم یشتر و نگاه او ب یدمخند یدلبر  با
 .یماتاقش رفت
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 یکیتار  یو اتاق تو  یداش بود کش  یپنجره را که همرنگ روتخت   یسرمه ا  پرده

ساطع شد  ینیو دلنش یمفرو رفت ، آباژورکنار تختش را روشن کرد ، نور مال
 ... 

 گفته باشم گفتم :  یزیچ ینکها یو برا جلو گذاشتم قدمی

 ؟ یادخوابت نم یمگه نگفت  ـ

 کرد   نگاهم یق، دق برگشت

 ... 

 یبار به اتاقش امدم و بو یناول یافتادم که برا یروز یاد یچطور ول نمیدانم
ام رفع و رجوع شود اما  یخواست بپرسم تا کنجکاو ی، دلم م یامدم یگار س
 دانستم چگونه ... ینم

 

 : گفت

 ! یدیشامپو خودمو م یبو یستقبول ن ـ

  یدمخند بلند

 نگاهش کردم :تنم گذاشتم و  یر دستانم را ز ساعد

 سوال بپرسم ؟ یه ـ

 زد.  ینیکرد و لبخند دلنش  نگاهم
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 حاال بپرس ـ

 مهم نبود ... یگر معذب بودم اما د یکم  ،

 را جمع کردم ،  بود یختهصورتم ر یکه پخش و پال رو  موهایم

 ؟ یکشیم یگار تو س ـ

  یدباز ماند ، جا خورده بود آهسته پرس دهانش

 ؟ یدادم یگار س یلباسم بو ـ

 را تکان دادم  مر س

 نه  ـ

 ؟ یپس چ  ـ

 را تر کردم و گفتم : لبم

  یدادم یگار س یاتاقت بو ینجابار که سرزده اومدم ا یناول ـ

 گفتم :  کردمیکه نگاهش م  یزدم و در حال یلبخند آرام 

 ؟ یکش  یچرا م ـ

 که فکرم مشغوله   یکشم فقط مواقع  ینم یشههم ـ

چشمانم  یتر امد ، دستم را رو سرش گذاشت و سرش باال یر را ز دستانش
 که گفت :  یدمآهسته اش را شن یگذاشتم چشمانم بسته بود صدا

  یخواست بفهم یدلم نم ـ
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 چرا ؟ ـ

 چرخاند.را گرفت و مرا  یمها شانه

 را از صورتم کنار زد و گفت : موهایم

 ام  یگاریس یخواستم فکر کن یچون نم ـ

 کردم   ینم یفکر ینمن همچ ـ

 بود ... یبانور کم اتاق هنوز هم ز یگش توعسل رن چشمان

پس   یدمند  یگار داد ، من تا به حال دستت س  یهم لباسات بو نم  یکبار   یحت   ـ
 ؟ یهست  یگاریفکر کنم س یدچرا با

  یدمخند یم هردو

 *** 

 شکمم جمع کردم  یشده بود ، زانوانم را تو سردم

  یبازو یرو ی، دست گرم یدمرا شن یلتاسپ یدما یمتنظ صدای

 یدهتنم کش  یرو  یکرده ام نشست تشک تخت کنارم تکان خورد و رو تخت   یخ
 شد 

شدم ساعت  یدار بار دوم ب یبرا یکم کم گرم شد و به خواب رفتم و وقت   تنم
 نه صبح را نشانم داد  یپاتخت  یرو

 صورتش گذاشته و خواب بود  یر کف دستش را ز  برهان
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 را شستم و به آشپزخانه رفتم  یمو رو دست

  یدمکانتر بساط صبحانه را چ  یدم کردم و همانجا رو یاچ

بردارم   یکروویوم و آمدم چرخ بخورم نان ها را از مارا گذاشت  یخال  یها  فنجان
 کرد.  یرمکه غافلگ

  یر صبح به خ ـ

 و گفتم : خندیدم

  یشد یدار زود ب یر صبح تو هم به خ ـ

 و گفت : خندید

 ینجاییآخه تو ا ـ

 نشست  یصندل یصورتش را شسته بود  رو ینکهانم دار بود مثل  پوستش

 سبد گذاشتم و گفتم : یها را تو نان

 برهان ؟ ـ

 کرد و من گفتم :  نگاهم

 موهامو برس بکشم ... یدمن با ـ

 جمله ام را کامل کنم و گفت : نگذاشت

 از برس من استفاده کن  ـ

 را کج کردم و گفتم : سرم
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 نداره ؟ یبیع ـ

 گذاشت ، و گفت :  ینرا زمکه دستش بود   ینان  تکه

 نداره هلن  یبیمعلومه که ع ـ

 زدم و گفتم : یآرام لبخند

 ممنون  ـ

جا مانده در  یو بعد با دقت موها یدمرا برس کش یماتاقش رفتم موها به
با  یایدخوشش م یمدانستم از موها یو چون م یدمکش یرونبرس را ب

 شتم را باز گذاشتم و به آشپزخانه بازگ یمموها یبدجنس

 نشستم و گفتم : یشبه رو رو

 بپزم ؟ یدوست دار یناهار چ  ـ

 خنده اش لقمه اش را فرو داد و گفت : همراه

 تعارف کنم ؟! یاراستشو بگم  ـ

 به جلو خم شدم و گفتم : کمی

 ؟ یممن و تو مگه تعارف دار ـ

را برداشت اول فنجان من و بعد فنجان  یچا یلبش باال رفت ، قور گوشه
 پر کرد خودش را 

  یمحتما تعارف دار یگیریاجازه م استفاده از برس من یتو برا یوقت  ـ
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 ام شد و گفت : یرهکانتر گذاشت خ  یدو دستش را رو ساعد

 ؟ یمندار ـ

 جوابش را بدهم و گفت : نگذاشت

 یستدر کار ن یپس تعارف  یموند ینجارابطه مون مشخصه ، شب ا یفتکل ـ
 مگه نه؟ 

 دادم  یشدبلند م یکه از فنجان چا  یا بخارو نگاهم ر انداختم  یینرا پا سرم

 یام را کردم که عاد ینداشتم و تمام سع یتجربه ا یچرابطه ه یندر ا من
 باهوش بود  یادیهم او ز یدشا یاموفق نبودم  ینکهباشم اما مثل ا

 و گردو گرفتم و گفتم : یر پن یا لقمه

 برات درست کنم  یدوست دار یچ  یخب نگفت  ـ

خورد لبخند زد   یشاز چا  یو نگاهش کردم ، جرعه ا  به دهان گذاشتما  ر   لقمه
 و گفت :

  یمهخورشت ق ـ

 گفتم :  یخوشحال با

 ؟ یلپه دار ـ

 زد و گفت : نیشخندی

 نه  ـ
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 و او گفت : یدمرا سر کش یم، چا یدخواب بادم

بپزم که بخوام موادشو  یستم، بلدم ن یخورمغذاها رو خونه مامانم م ینجور ا ـ
 کنم   هیته

  یداد یمهق یشنهادخودت پ یخب مرد حساب  یدنبود بگو یکی

 مامانت دستپختش خوبه ؟ ـ

 را تکان داد و گفت : سرش

 معرکه ست  ـ

 کرد   نگاهم

  یهمورد شانس اوردم آخه تو هم دستپختت عال ینمن کال تو ا ـ

 یابر   ینمکردم تا بب  یرا وارس  یزر زدم و بساط صبحانه را جمع کردم و فر   لبخند
 توانم درست کنم  یناهار چه م

گرفت و بعد با لب تاپش مشغول   یهم به تراس رفت و چند تماس کار  برهان
 شد 

 را بستم  یخچالدر  یکردمکه غرغر م  یهم در حال من

 ؟ یندار یخچالتتو  یچیتو چرا ه ـ

  یدمخنده اش را شن یبه من داشت اما صدا پشت
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نکن موقع ناهار  یتخودتو اذ  همحاال یخورمدفتر غذا م ی تومن معموال ـ

  یارنب یزیچ یه یزنمزنگ م

 کانتر خم شدم   یتوجه به حرفش رو بدون

 ؟ یدوس دار یاستانبول ـ

مرا  یدلب تاپ گذاشت و چرخ یبوردصفحه ک یو خودکار دستش را رو ورق
 نگاه کرد و گفت :

 دوست دارم  یآره استانبول ـ

سرم  یرا باال یمموها یشههممقدمات پخت غذا شدم و به عادت  مشغول
 جمع کردم 

 ، هنوز همانجا نشسته بود و سرگرم کارش بود  یدمسالن سرک کش به

 به سرم زد  فکری

 یشفلش آهنگ ها یدیمد یرا برداشتم و خوشحال شدم وقت  یونتلوز کنترل
 دستگاه بود  یرو

 هم نشد  یونمتوجه روشن شدن تلوز یبود که حت مشغول کارش  آنقدری

را  یشو صدا یآهنگها گشتم و همان آهنگ گروه دال بند را پل یستل توی
 بلند کردم 

 و اطراف نگاه کرد  یونبه تلوز یجرا باال برد ، گ سرش
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و لبخند لب تاپش را بستم  یدبودم د یستادهو مرا که پشت سرش ا چرخید

 و گفتم :

 بسه  یگهکار د ـ 

 اشاره زد و گفت : یمموها به

 شون  یبست  ـ

 ُسر خورد ... یینبه پا یم، موها یدمکش  را ها گیره

 ، دستش را فشردم و گفتم : یدادمانور م یشانمپر  یموها یرو چشمهایش

 ؟ یمبرقص ـ

 پررنگ شد  لبخندش

 رقص ؟؟ ـ

  یدمرا کش دستش

 اره رقص  ـ

 .ایستاد

 یداشتم که نم یجانه یضربان قلبم باال بود و به قدر یمآهنگ همراه شد با
 کنم.  توانستم نگاهش

 گوشم گفت :  کنار 

  یرازیبره دختر ش یامان م یاتدلبر  ـ
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  نالیدم

 کدوم دلبر آخه ؟  ـ 

 کرد  نگاهم

 هلن  ـ

 طرف جمع کردم و گفتم : یکبلندم را  موهای

 منو ؟ یترسون  یم یاز چ  ـ

 .یدمکرد.خند  یمبروم که صدا که به آشپزخانه  یدمچرخ چشمانش

 آره بخند  ـ

را  یدنمکه اشکم درامده بود و او با لذت خند  یدر حد یدمخند یهنوز م من
  یکردتماشا م

 زنگ خورد  موبایلم

 به صفحه اش انداخت و گفت : یرا بلند کرد نگاه  سرش

  یکرد  یدافعال نجات پ یاسترو یاب ـ

 را وصل کردم  تماس

 جون  یاسالم رو ـ

 ؟ ییکجا  یسالم خوب  ـ

 باز بود.چشم و ابرو فهماندم که  ساکت باشد اما او لج با
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 گفتم :  یارو به

 خونه ام  ـ

 رستوران ؟ ینرفت  ـ

 نه امروز حوصله نداشتم  ـ

 قشنگ بود دستت درد نکنه  یلیزنگ زدم بگم کادوت خ ـ

 هلن فدات شه قابلتو نداشت  ـ

 را که قطع کردم برهان گفت : تماس

 ؟ یگیرتهپ ینقدر ا یشههم یارو ـ

 را کنار گذاشتم  گوشی

 شکل  یننه به ا ـ

  یدبعد پرس یا نیهاث

 بودن ؟ یتهم تو زندگ یا یگهد یهلن ؟ قبل از من مردها ـ

 سوال را بپرسد ؟ ینباعث شده بود ا یز سوالش جا خوردم ، چه چ از 

 ؟ یپرس یچرا م ـ

 صورتم داد و من گفتم : را به نگاهش

 ینطور ا  یکنهم  یتهم بودن تو رو اذ  یا  یگهد  یقبل از تو مردا  ینکهدونستن ا  ـ
 ؟ تیسن
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  یدانمهم حسادت ... نم  یدشا  یابود    یرتحرفم رنگ نگاهش عوض شد ... ح  با

بود که من با حرفم او را دچار سوءتفاهم  ینکه مشخص بود ا  یزیچ ولی
 نبود  یندخوشا یماصال برا ینکردم و ا

 نبودند   یعشق من کاف   یکدامشان برا  یچاطرافم بودند اما ه  ییمردها  همیشه

 ... یناولاو که آمد شد  اما

 که دلتنگش شدم   یمرد اولین

 شود  یممکه اجازه دادم وارد حر   یمرد اولین

  یدوسکه مرا ب  یمرد اولین

 که عاشقش شدم   یمرد یندر واقع اول و

  یدمنال آرام

 نبوده  ـ

 چشمانم بود و من از نگاه کردنش طفره رفتم  یرهخ نگاهش

 ... من تو رو خواستم نبوده ، نخواستم که باشه  یمرد یچقبل از تو ه ـ

 ام را نرم گرفت و به طرف خودش چرخاند  چانه

 داده بودند  یباز یرا به برق  یشانو حسادت چشمانش جا یرتح آن

 بم و مردانه اش گفت : یصدا با

 موضوع برام مهم بود چون ... ینا ـ
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 را تر کرد و گفت : لبش

 جوره  یچنبوده ، ه یزن  یچچون قبل از تو هم ه ـ

 حالت صورتم به چه شکل درامده بود که او را به خنده وا داشت  منمیدان

 *** 

 هم به دنبالم آمد و گفت : ینبات  یزدم آقا یرونآشپزخانه رستوران که ب از 

 رستورانه  یفردا روز نظافت کل ـ

 را تکان دادم  سرم

 ؟ یارینامشبو برام م یدسرها و ساالدا یستبله درسته ... ل ـ

 بله حتما  ـ

 یارا برداشتم که با رو یلمست مبلمان نشستم و موبا یاتاقم شدم رو وارد
برهان تماس گرفته  ، با او تماس  یشپ یقهدق یستب یدمکه د  یرمتماس بگ

  یچیدگوشم پ  یمردانه اش تو یراگ  یگرفتم و صدا

 به هلن خانوم  ـ

 ؟ یخوب  ـ

 ؟ یرستوران  خوبم

 اوهوم  ـ

 نهوخ یاب یکنمامشب زودتر کارو تموم م ـ
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  یدمو نال یدمآه کش یشنهادشپ با

 برهان  یشهنم ـ

 چرا ؟ ـ

 خونم  یادخواد ب یدارم بعدشم گفته م یشگاهوقت آرا یاامروز با رو ـ

 بمش آهسته گفت : یکرد با صدا  مکثی

 ؟ یدمتچند روزه ند یدونیم ـ

با او بود از آن روز جمعه که خانه اش بودم ده روز گذشته بود ، هردو  حق
  یمده روز فقط دوبار با هم تماس داشت ینبود در ا یادمان زمشغله 

 ... ینطور نبود من هم هم یباز یاماهل تلفن و پ او

 برهان  یدونمم ـ

 کرد و من گفتم :  سکوت

 باشه ؟ یاماگر زود رفت م یول ـ

 باشه مراقب خودت باش  ـ

  ینطور تو هم هم ـ

 باشد  آماده یگر د یکساعتتماس گرفتم و گفتم تا  یارو با

 کردم راه افتادم   ییدمنو شام را تا ینکهاز ا بعد

. 
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. 

. 

 و گفت : یدرا باز کرد و سوار شد ، خم شد گونه ام را بوس یندر ماش رویا

 ؟ یموهاتو رنگ کن یخوایهلن تو واقعا م ینمبب ـ

تست  ی، اونروز که رفتم برا یکنماز جلو موهامو روشن م یکهت یهنه فقط  ـ
 خودم روشن تر بشه  یدو درجه از موها یکیداد  یشنهادرنگ سبا پ

  یشهبه نظرم خوشگل م ـ

 کرد و گفت :  مکث

 یکردیبه من اعتراض م یشه؟ تو که هم یشده به فکر رنگ افتاد یحاال چ  ـ
  یکنمچرا موهامو رنگ م

 به صورت کنجکاوش نگاه کردم و گفتم : برگشتم

 تو ببند  یمنیکمربند ا ـ 

 یدبه خر   یروز د  یشده بودم حت   یبام شده بود عج  یندگ برهان وارد ز   یوقت   از 
  یدموار لباس خر  یوانهرفتم و د

 هلن ؟ ـ

 فکر درامدم نگاهش کردم  از 

 بله ؟ ـ
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 ؟ یتو ؟ تو چه فکر  ییکجا ـ 

  یچیه ـ

 گفتم ؟  یچ  یدیشن ـ

 ؟ یگفت   یچ  ـ

 و گفت : یدکش  آهی

منم   یبرا  یگم، م  یستجا ن  ینکه حواسش ا  یکنهفکر م  یبه چ  یسمعلوم ن ـ
 ؟ یوقت گرفت 

 رزرو کردم برات  یشهمون چند روز پ یگهآره د ـ

 را بلند کردم و همراهش خواندم  ینپخش ماش صدای

 ؟ یچند وقته برامون نخوند یدونیـ م رویا

خودش  یآواز خواندنم را هم زده بود و من قول داده بودم تنها برا برهان
 بخوانم 

 گفت :  یارو یزدمک دوبل مداشتم پار  یوقت  یشگاهدر ارا جلوی

  یکردمم یر رو هوا س یبود از خوشحال یار ام با زان ییاشنا یلاوا ـ

 کرد و گفت :  نگاهم

  یزدممثل تو شاس م ـ

 را خاموش کردم  ینو ماش یدمخند بلند
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  یسن یزیممن چ یار درن یکاراگاه باز  ینقدرما یینبرو پا یابرو رو ـ

 چشمانم نگاه کرد و گفت : توی

 ؟ یشعور یب  یلیخ بودم گفته ـ 

 را کنترل کردم قهقهه نزنم  خودم

  یآره گفته بود ـ

. 

. 

. 

که قرار بود رنگ   یمنشست و من آن قسمت از موها یریگ  یشهر یبرا رویا
 شود را جدا کردم و سبا کارش را شروع کرد 

 یکردمرا هم عوض م  یمناخن ها  یشنگاه کردم بد نبود رنگ ژل  یمناخن ها  به

 ال بردم و گفتم :با را دستانم

 کنم ؟  یسبا به نظرت ناخنامو چه رنگ  ـ

 انطرف تر نشسته بود گفت : یکه چند صندل  رویا

 بذار باشه  ینوهم یادم به پوستت یلیخ یرنگ صدف  ـ

 خسته شدم ازش  یکنمرنگو شارژ م ینچند ماهه دارم هم ـ
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 یباز یلیخ یلیزدم و به نظرم خ یاسی یشرا ژل یمسبا ناخن ها یشنهادپ به

 بود 

که پشت   یاخودش را نشان داد ، رو  یمو رنگ مو  یدرا سشوار کش  یمموها  سبا
 یغبه ج یگر ، آنها هم د ندیدو همه خند یدکش  یغ بود از ذوق ج یستادهسرم ا

 عادت کرده بودند  یارو یها

روشن تر شده و  یمموها ییسرم دو درجه از رنگ خرما یاز جلو یا دسته
 د شده بو یباییز یبترک

  یناز شد یلیخ یادبهت م یلیـ هلن خ رویا

 من در دل گفتم : و

  یایدکاش برهان هم خوشش ب ـ 

 گفت :  یاکه رو  یمراه خانه ام بود در 

 ؟ یمهلن فست فود بخور ـ

 به پهلومون ! یچسبهم یچرب  یشهنه بابا شبه همش م ـ

 بود  یمبه ساعت داشبورد انداخت ، ساعت هفت و ن نگاهی

  یمچند وقته فست فود نخورد یدونیهلن م ـ

 زد و گفت : یشده بود چشمک  یطونکردم ، صورتش ش  نگاهش

  یالخ یب  یموامشب رژ یهنکن  یتاذ ـ
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 ضررش کمتر باشه  یریمبگ یفب یشه ولبا ـ

  یریمهم بگ ینیزم یبس ـ

 امشب ؟ یکمر به قتل مون بست  ـ 

 عه ضد حال نباش  ـ

 یانگه داشتم و روهمان بود که سر را یخوب  یاز فست فود ها یکی جلوی
 ینیزم یبو س یفب یتزابرگشت عالوه برپ یبعد وقت  یخودش رفت و ساعت 

 هم گرفته بود  یسرخ کرده قارچ سوخار

 دستش نگاه کردم  یبه بسته ها شاکی

 یااارو ـ

 و مظلوم گفت : خندید

 شبه ! یه ـ

 یموردداغ بود خ  همه را تا  یاوریمرا درب  یمانلباسها  ینکهو بدون ا  یمخانه رفت  به
 گفت :  یاکه تمام شد عذاب وجدان به سراغمان امد و رو  یناما هم

 بشوره ببره ! یمبخور یار ب یموآبل یوانل هیپاشو برو  ـ

و به سرفه افتادم ،  یدپر  یماز حرفش اب به گلو یخوردمکه داشتم آب م  من
 به پشتم زد و گفت : یدخند یکه م  یاو هم در حال

 درده ؟ یدوا یمولآب یدقت کرد یول ـ



  

 
202 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 خش دارگفتم : یو با صدا یدمسرفه خند میان

  یادشعور بذار نفسم باال ب یب  ـ

 یخوریدواست ، فست فود م یخوریکله پاچه م  یگهد یگمخب راست م ـ
 دواست  یخور یدواست ، مشروب م

 سرش را باال برد و گفت : بعد

 شکرت واقعا  یاخدا ـ

 آشپزخانه رفتم  غذا را برداشتم وبه یخال یها بسته

 نره  یادت یموـ آبل رویا

 و او گفت : خندیدم

 گفتم   یجد ـ

 لبم بود گفتم : یکه رو  یته خنده ا با

 تو از سرم کم نکنه  یهخاله خدا سا ـ

 خاله و زهرمار ! یول یاون که اله ـ

را  یمدرست کردم و به اتاقم رفتم تا لباسها یشبرا یرینکم ش  یموآبل شربت
 عوض کنم 

وقت  یهنوز گوشه اتاق افتاده بود حت  یروزخریدمکه د  ییبگ لباس ها تمام
 را سامان بدهم  ینهاا نکرده بودم
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 وارد شد و با تعجب گفت : رویا

 لباسه ؟ یناا ـ

 آره  ـ

 همش مال خودته ؟ ـ

  خندیدم

 آره  ـ

 یبه من کرد که جلو  ینگاه   یچشم  یر لباس خوابم را برداشت ، ز  یجعبه    دو
  یکردمرا پاک م یشمآرا،  یشآرا یز م

  یبا رنگ صدف  یآورد ، لباس خواب ساتن یرونرا از جعبه اش ب لباس

 ؟ یچند گرفت  ینـ چقدر خوشگله ا رویا

 همونجاست یدشرس ـ

 انداخت و گفت : یدبه برگ رس نگاهی

 چقدر گرون  ـ

پرداخته بودم اما مهم   یادیدو ِست لباس خواب مبلغ ز  یگفت برا  یم  راست
 نبود  

 یاز خودم م یکنمم یروزها هرکار ینبه خودم امدم ، ا یلحظه ا یمن برا و
 ؟ یایدپرسم برهان خوشش م
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و آن هم روز جمعه گذشته در خانه اش  یمبار کنار هم بود یکو او تنها  من

را به من منتقل کرده بود که دلم هر لحظه  یبود در شور کنارش بودن ، حال
  یدتپ یم یشبرا یشتر ب

داشته باشد  یگریخواسته د ینکهه بود و بعد هم بدون اجوا کردگوشم ن  زیر 
 بود ... یتُپر اهم یمبرا ینو ا یدهمرا به آغوش کش

ام را برداشتم و همانجا    یبادمجان   یبلند شدم و از کشو تاپ ساتن  یز پشت م  از 
 تمام تنم را وجب کرد.   ییو او هم با پررو یدمپوش  یارو یجلو

 گفتم :  کردیم یپاک که چشم نا  یابه رو رو

 وقت  یه یاز رو نر  ـ

 که نگاهش هنوز به من بود گفت :  یاو در حال و

 طرف ! یکنهم یچه عشق  یول ـ

 یشک کرده بود بد هم شک کرده بود و من برا یابه جانم افتاد ، رو استرس
را از پا کندم به طرفش پرت  یمها یبکشانم روفرش یبحث را به شوخ  ینکها

 کردم و گفتم :

 کدوم طرف ؟  یعوض ـ

 و گفت : یدهم خند او

 نشو بابا ! یوحش ـ
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 یمهوا پشت  پا یپشت چشم نازک کردم و سمت کمدم رفتم و او ب  برایش

 گرفت و من آخم درامد   یشگونرا ن

 تو ؟ یامنم  یوحش یآ  ـ

 کمد جا بدهم   یرا تو یمو کمکم کرد لباسها یدمسخره خند به

 بود  یار زنگ خورد ، زان یلمموبا گوشی

 سالم  ـ

 ا چطوره ؟م یرازیدختر ش ـ

 ؟ یخوبم تو چطور ـ

  یدهشو جواب نم یگوش  یاممنون رو ـ

  یینهپا یشگوش ـ 

  یادمن دم درم بهش بگو ب ـ

 ؟ یایتو نم ـ

 بودم خسته ام  یمانه از صبح صدا س ـ

  یادب یگمباشه بهش م ـ

 گفتم :  یارو به

 لش نکن چقدر صداش خسته بود پاشو برو معط یچارهب ـ
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رفت و من هم چون لباسم مناسب نبود بدرقه اش نکردم به اتاقم برگشتم   رویا

نشستم مرطوب کننده به   یشارا  یز م  ی، جلو  یدممسواک زدم ، نخ دندان کش
 بلند شد  یفونآ  یزدم که صدا یمصورت و دستها

 بلند شدم  باخنده

 حواس ؟ یب  ی خاله یجا گذاشت  یباز چ  ـ

 قرمز بود ! یفونآ  یر که تصو  یدمبا تعجب د م وشد یر پله ها سراز از 

 گذاشته باشد   یفونآ  یندورب یدستش را جلو یکس  ینکها مثل

 شب گذشته بود  یازدهانداختم ، ساعت از  یواریبه ساعت د نگاهی

 را برداشتم  یگوش  یدترد با

 ؟ یهک ـ 

و با  یدمکنار رفت و صورت بشاش برهان را د یندورب یاز جلو دست
 گفتم :  یخوشحال

 تو  یاب ـ

 پرواز کردم  یاطح به

  یدمو او را به آغوش کش یدمدو ییناز پله ها پا یرو فرش ییهمان دمپا با

 به خودش فشرد و من گفتم : مرا

  یچقدر خوب که اومد ـ
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 گوشم گفت :  کنار 

 دلم برات تنگ شده بود  ـ

 کرد   یر نظ یبمش گفت و مرا پر از حس خوب و ب  یرا با صدا این

 خودم را کش دادم و کنار گوشش ُپرناز گفتم :م ه من

 منم  ـ

 یستادا  یممرا از خودش جدا کندرو به رو  ینکهو او بدون ا  یمهم به سالن رفت  با
را  یماال برد و موهاکرده بود دستش را ب  یرتکه ح  یو نگاهم کرد و در حال

 لمس کرد 

  یرنگ کرد ـ

 ذوق گفتم : با

 قشنگه ؟ ـ

 و گفت : صورتم چرخ داد را از موها به نگاهش

  یلیخ ـ

 کمرم نشست   یاو رو یرا دور گردنش انداختم و دستها دستانم

 همان حال گفتم : در 

 خونه ؟ ینرفت  ـ

 گفت :  یآهسته ا یاو با صدا و



  

 
208 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 نه  ـ

 : گفتم

 چرا ؟ ـ

 گفتم که  ـ 

 ؟ یشام خورد ـ

 آره خوردم  ـ

 ؟ یدم نوش هست  یهپس پا ـ

  یمپزخانه رفتتکان داد و با هم به آش سر 

 را نگاه کرد و گفت : لباسم

 ؟ یبخواب  یخواست  یم ـ

  یدمها چرخ ینتسمت کاب به

 خوابم  یزود م ییشبا از تنها ـ

  یدبهار نارنج را برداشتم که برهان پرس یشهدراز کردم ش دست

 پشت پات ؟ یهچ یاون کبود ـ

 ؟ یکبود ـ 

 ده بود گشت کبود شدو بند ان یرا نگاه کردم اندازه  یمپشت پا برگشتم

 ام را خوردم و برهان که هنوز نگاهش آنجا بود گفت : خنده
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 نبود  ینا یدمتدفعه قبل که د ـ

  یستن یزیچ ـ

گذاشتم و او دست دورم انداخت و مرا به طرف خودش   یکتر   یرا رو قوری
 و گفت : یدکش

 ؟ یستن یزیکه چ  یچ  یعنی ـ

 نشستم و گفتم : یشپا روی

 ت رفگ  یشگونمن یارو ـ

خنده اش   یبود و از طرف   یدهباال پر   یشعقب داد نگاهم کرد ، ابروها  یکم  مرا
 گرفته بود 

دست تنها او را بزرگ  ینکهو او از مادرش گفت ، ا یمهم دم نوش خورد با
 قائل است  یشبرا یادیکرده و احترام ز

  ینمخواد مامانتو بب یدلم م ـ

 یز م  یبه فنجان رو  دست راستشکه هنوز    یداد در حال  یهتک  یصندل  یپشت   به
 بود 

اون منو خوب   یبهش نگفتم ول  یزیمامانم از ارتباطمون خبر نداره ... من چ  ـ
 ام  یسبا ک یدهشناسه ، مطمئنم فهم یم

 گفتم :  ییرا کنار زدم و با خوشرو یکردم ینیکه سر دلم سنگ  چیزی

 ؟ یخوا یبازم دمنوش م ـ
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 ام شد و گفت : یرهلحظه خ چند

 نون نه مم ـ

 شد به اتاقم رفت و من فنجان ها را شستم و از پله ها باال رفتم  بلند

بود ، متوجه حضورم که  یلشموبا یتختم نشسته بود و سرش به گوش لبه
و  یدکش  یروناش را از سرش ب یشرت مشک  یرا کنار گذاشت ، ت  یشد گوش
 اتاقم رفت  یسبه سرو

که   یکردرفتار م یجوراما  راندبگذ ینجاخواست شب را ا یبار بود که م اولین
 خوب بود  ینو ا یکندم یخانه زندگ  ینانگار سالهاست در ا

امد و  یرونشدم که ب یمموها یدنتخت نشستم و مشغول برس کش روی
 و مسخ شده نگاهم کرد که خنده ام گرفت  یرهخ یجور

 امد و نجوا کرد  نزدیک

 نکن  ینچ ینبورت چ ینکن زلفا ینصدبار گفتمت همچ ـ

 نکن  ینچ ینبورت چ ینکن زلفا ینبار گفتمت همچ صد

  یمارمزار و ب یتخارم ز دور یگلم گل ب   گلم

چون از  یدچرا من خنده ام گرفته بود شا یدانمحزن داشت اما نم صدایش
 گفته بود ...  یدور

 تخت گذاشت با همان حال سرگشته نگاهم کرد و گفت : یرو زانو

 چرا ؟ یخند یم ـ
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 گرفتم  دهانم را جلوی

 

 ؟ یهنه خنده چ ـ

  یدرا جلوتر کش خودش

  یدیچرا ، خند ـ

  یدمنه نخند ـ

افتاد و من خنده ام را رها کردم و دو  یماش رو یهشد که سا یکمنزد آنقدر 
 صورتم گذاشتم  یدستم را رو

  ینمبب یساوا ـ

 ر یینگاه کرد ، تازه متوجه تغ یمرا از صورتم برداشت و به ناخن ها دستم
 د ، نگاهش را به چشمانم داد و گفت :شده بو رنگشان

 ؟ یکرد  یکار چ یگهراستشو بگو د ـ

 : گفتم

 ؟ یادخوشت م ـ

 لبش را به دندان گرفت و گفت : ـ

 ؟ یادخوشم ن یشهمگه م ـ
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گرفت ، سرم را چرخاندم و چشمم   یاتاق را به باز  یر پرده حر   یو خنک   یممال  باد

شده بود گرفتم  به او  یلحا یشروبه  یدسف یر شب که پرده حر  یاهیرا از س
 دادم 

 نامش را خواندم  یآهسته ا یصدا با

 برهان ؟  ـ

 بله ؟ ـ

 سرم گذاشتم و گفتم : یر سمتش غلت خوردم ، کف دستم را ز به

 ؟ یمما چند وقته کنار هم ـ

 صورتم افتاد و گفت : یبه جان تک تک اجزا نگاهش

 تو بگو  ـ

 حدود ؟ یابگم  یقدق ـ

 گفتم :  و منزد  لبخندی

 تر چهل و شش روز  یقدو ماه و دق یک بخوام بگم نزد یحدود ـ

 ، سکوت کرده بود تا من حرف بزنم  یدکش  یمابروها یانگشت اشاره رو با

 شده  یندلم سنگ یرو یزیبود چ فهمیده

 : یدمنال آرام

  یدمفهم یزیچ یهمدت ...  ینتو ا ـ
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 ؟ یچ  ـ

 ... یکنمحس م ـ

 چشمانم غوطه ور بود  یم و او نگاهش تورا به دندان گرفت ملب

 سخت بوده ... یشههم اعتراف

 عاشقت شدم برهان  یکنمحس م ـ

به  یهشب یزیچ یباییوز یباما چشمانش چرا ... برق عج یدنخند لبانش
 و بعد محو شد ... یدچشمانش درخش یستاره دنباله دار تو

 بود  یفکر  یبود ، بدجور فکری

 صورتم نشست و گفت : راستش باال امد کنار  دست

 ینا  ینمافتاد و من کنجکاو بودم که بب  ینم  یار و زان  یاازهلن گفتن از دهن رو  ـ
 ینقدر کردم ا  یفکرشم نم یدمتفرودگاه د یکه تو  ی... باراول یههلن خانم ک

شالت از سرت  یکردم وقت   ی، فکرشم نم یباش ینخوشگل و تا اون حد مت
 ! ونمو موهاتو بپوش ون شالسمت ا یاداد دستام مشت شه که نافت

 مکث کرد و تمام من گوش شده بود ... اندکی

 یاوردیساحل لباستو درن  یچقدر خوشحال شدم که تو  یتصور کن  یتون   ینم  ـ
باال و اونطور موهاتو تو هوا  یآب اومد یر از ز یوقت  یتصور کن یتونی... نم

؟ من از همون   ینیب  یسراغت ... م  یامکه ن  یدمچقدر با خودم جنگ  یتکون داد
 اول عاشقت بودم 
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 ... یدرقص یمیمال یمبا نس یر حر  پرده

 ... یدلرز یمراه گلو یانم بغض

 نرقصد ، نلرزد ... یرا بستم تا اشکم از خوشحال چشمانم

قرارم   یجنبه نبودم ، فقط دلم نازک بود و اعتراف عشقش دل نازک و ب   یب   من
 بود  یدهبوس یرا نوازش کرده بود حت 

 جمله ... چند  همان با

 و من لب زدم   یدام را بوس یشانیفرو برد پ یمموها یاناش را م پنجه

 ؟ یراز ش یمبر  ـ

  یدملبش باال رفت و من پرس گوشه

 ؟ یوقت دار ـ

 و زمزمه کرد  یدفکر کرد سرش را جلو کش اندکی

  یکنمجورش م ـ

 استخر توپ داره ! یه یراز خونه ش ـ

  یشهبه ضررت تموم م ـ

 و گفتم : یدماش مال ینیه برا بام  بینی

  یستدر کار ن یبا تو ضرر ـ

 گرفت و گفت :  یطنترنگ ش چشمانش
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  ینمب یتو هم م یمونیپش ـ

  خندیدم

 نکن دختر  یکنهم یچارهنفسات منو ب ینا ـ

 و من قهقهه زدم  یدصورتش فوت کردم و او جلو کش یرا به عمد تو نفسم

. 

. 

. 

پشت خط بود ول کن نبود  ، هرکس هممخم بود  یرو یگوش  یبرهو صدای
  ینصفه شب

 به ناله بود گفتم : یهشب یشتر که ب  ییصدا با

 توئه  یبرهان گوش ـ

 گرفته اش گفت :  یبا صدا او

 ؟ یکنممو خاموش م یتو گوش یشپ یامم یوقت  یدیهنوز نفهم ـ

 بازش نگاهم کرد  یمهرا بلند کردم و او با چشمان مخمور و ن سرم

 بود ... یابرداشتم ، رو یپاتخت  یرا از رو گوشی

 به چهار صبح بود  یک به ساعت نگاه کردم ساعت نزد ناخوداگاه
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 یارو یانگر   یاد تماس را وصل کردم و با صدابه جانم افت یبیشوره عج دل
 ... یختام فرو ر ینهس یاناز م یزیچ

 الو هلن ؟ ـ

 ؟ یکن  یم یهچرا گر  ـ

 زد  یمصدا یشتر ب یهگر   با

 هلن ... ـ

 شده ؟ یچ  یابگو رو ـ

، دکتر رفته  یستزنگ زد گفت اصال حالش خوب ن یالمامانت هلن ... زو ـ
 ی، ب  یمارستانببرنش ب یذارهنم یمبشه اما مر  یبستر  یدسرش گفته با یباال
  یکنهم یقرار

را از  یآمد و بعد هم گوش یار زان یدلدار ی، صدا یداش را باال کش ینیب آب
 دستش گرفت 

 هلن ؟ ـ

 ؟ یگهم یچ  یارو یار نزا ـ

بشه مامانت  یبستر  یمارستانب یکن  یشراض یبر  ید، با یبر  یدهلن تو با ـ
 ه دار  یفقط از تو حرف شنو

 گفت :  یار نشست و زان یمدهانم گرفتم ، برهان نگران روبه رو یرا جلو دستم

 ؟ یشنویهلن صدامو م ـ
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 شنوم  یم ـ

نه صبح ، زودتر  یتم برارفگ  یتبل یاتو و رو یگشتم برا  یتمن تو سا ینبب ـ
 خودتو ناراحت نکن باشه ؟ یشهخطر رفع م یشاالهلن جان ا یومدن یرمگ

 را همراه آب دهانم قورت دادم و گفتم : بغضم

 صبح در خونتونم  ـ

 زد  یمرا قطع کردم ، برهان دو دستم را گرفت و صدا تماس

 هلن ؟ ـ

  یختر یرمقم م یتن ب و با هربار خطابش جان به  یکردم یانب یبارا ز هلن

 شده ؟ یهلن چ  ـ

  یمبگو و فقط توانستم یدمآغوشش خز  به

 مامانم ... ـ

  یختمبود و من در آغوش او اشک ر ینجاچقدر خوب که او امشب ا و

 *** 

 نداشت  یتمام یارو یها ینف ینو ف یمفرودگاه نشست یتاکس توی

  یدنال گذاشت و  شانه ام یرا از صورتش کنار زدم و او سرش را رو موهایش

 دفعه ؟ یهشد  ینبود چ  یزیشاون که چ ـ

 دادم و گفتم : یرونبغض ب را ُپر  نفسم
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  یارو یارهآدمو از پا درم ییتنها ـ

نداشت چون  ی، خوشحال بود اعتراض یکنهم یساله اون تنها زندگ  ینچند ـ
 خودش اونطور راحت تر بود 

 فتم :به من داد و گ ینهراننده نگاهش را از آ  پیرمرد

 که اونطور راحت تره   یکردتظاهر م ـ

 سرش را از شانه ام برداشت اشکش را پاک کرد و گفت : رویا

 ؟ یهمنظورت چ ـ

جالب  یشما برا یدادم ، زبان فارس یاییرا دوباره به آن راننده اسپان نگاهم
 بود 

 لب گفتم : زیر 

  یزاچ یلی... خ یمهست که ما خبر ندار یزاچ یلیخ یارو ـ

. 

. 

 روان شد  یشو اشک ها یدما بغضش ترک یدنبا د یالزو یمخانه که شد وارد

  یکردنم یاری یمزودتر از من به اتاقش رفت اما من پاها رویا

 یستدر انتظارم ن یدانم چه بود اما به من الهام شده بود که اتفاق خوب  نمی
 ... 
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 بود ا گرفته مامان ر  یجلو یاباز اتاق را به عقب هل دادم ، اندام رو درنیمه

تر شده بود ، بغض به  یر پ یتم ، صورت مامان چند سالبرداشتم جلو رف قدم
 چنگ زد  یمگلو

 دو ماه گذشته چه به سرش امده بود ؟ ینهم در 

 زد ، دستش را دراز کرد و من دستش را فشردم  یلبخند محزون  یدکه د  مرا

به دلم زد  که از گوشه چشمش ُسر خورد آتش  یتختش زانو زدم و اشک  کنار 
 ... 

 و گفتم : یدمرا پاک کردم گونه اش را بوس اشکش

 ؟ یستقربونت برم ؟ چرا حالت خوش ن یهچ ـ

  یداشکش غلت یچشمه  یچشمانش تو مردمک 

 که لرز به تنم انداخت ...  یزددر ان چشم موج م ییها ناگفته

قطعا  یدتوانست سخن بگو ی، اگر م یفاما ح یدسخن بگو یشدکاش م  ای
 یف اما ح یدکش  یگذاشت و راحت نفس م  یم ینو بارش را زم یشدسبک م

  یف... ح

 یدمدستش خم کردم کف دستش را بوس یام را نوازش کرد ، سرم را رو گونه
 و گفتم :

 ؟ یممامان مر  ـ

 و من گفتم : یدآبدارش را تا چشمانم کش نگاه
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 ؟ یمارستانب یمبر  ـ

 و من گفتم :داد  تکان ینهم فشرد سرش را به طرف یرا رو چشمانش

 فشار خونت خطرناک شده  یش یبستر  یددکترت گفته با ـ

  یدیخودتو به کشتن م یتو رو خدا لج نکن دار یمـ مر  رویا

 خواهد صحبت کند  یکه نم  یعنیمامان صورتش را آن طرف کرد  اما

 رفت  یرونسر تکان داد و ب یبا کالفگ  رویا

 زنگ خورد ، برهان بود  موبایلم

 تم و تماس را وصل کردم ه نشسپنجر  لبه

 سالم  ـ

 دختر خانوم ؟ یامدرب یاز نگران  یزنگ بزن  یه یدماهت نبا یسالم به رو ـ

 یدماالن رس ینببخش هم ـ

 مامانت چطوره ؟ ـ

 ام بود  یره، مامان خ یدچرخ سرم

 که نگاهم به مامان بود گفتم :  یهم در حال من

  یمارستانب هر ینم یکنهمثل بچه ها لج م یستحالش خوش ن ـ

 سنگفرش شده چشم دوختم و برهان گفت :  یابانبعد به خ و

 ؟ یخودت چطور ـ



  

 
221 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 دلم تنگته  ـ

 و من گفتم : یکردهنوز نگاهم م مامان

 ینام خوش ب یندهبرهان شور به دلم افتاده اصال به آ  یبود یشمکاش پ  ـ
  یستمن

 چرا ؟ ـ

 ... یدونمواقعا نم یدونمنم ـ

حالش خوب   یشاالاضطراب نداشته باش مامانت هم ا  ر ینقدا  یکنمخواهش م ـ 
  یشهم

 دفترش زنگ خورد اما قطعش کرد و گفت : تلفن

 هلن هرطور که بشه من کنارتم باشه ؟ ـ

 که پهن لبانم شد گفتم :  یلبخند با

 باشه  ـ

 ارش برسد تلفنش زنگ خورد و من قطع کردم تا به ک دوباره

 د شد و گفت :که لباسش را عوض کرده بود وار   رویا

 ؟ یزدیحرف م یبا ک  ـ

 پشت چشم نازک کردم و خواستم از اتاق بروم که گفت : برایش

 ؟ یکرد  یشراض ـ
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 آره لباساشو تنش کن ـ

 گفت :  یخوشحال با

 ؟ یگیراست م ـ

 و گفتم : یدمبه اتاق سرک کش دوباره

 نه  ـ

و بلند   میدشن  یفحش دادنش را م  یاما صدا  ینماش را بب  یافهتا ق  یستادمنا  و
 گفتم :

  یمهمه راه اومد ینخود ا ینداره ب  یدوم یمامان تو لج باز ـ

 چه مرگم شده بود  یدانماندازه سنگدل نبودم و حاال نم ینبه ا یزمان  هیچ

 

 رفتم گفتم : یکه از پله ها باال م  حینی

  یر بخوابم شب به خ یرممن م ـ

 *** 

 اتاقم باز شد او داخل امد و من گفتم : در 

 ؟ یدوما ـ

خوش پوش نبود ، ظاهرش آشفته بود و بهم  یشه، مثل هم یدسرم رس باالی
 ... یختهر
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  یگمخانمت رو م یم؟ لج کرده ... مر  ینیب یم ـ

 چشمانش گود رفته بود  یر ، ز یدمخم شد و من صورتش را بهتر د یمرو به

 چشمانش را لمس کردم و گفتم : یر ز سیاهی

 ؟ یستبابا ؟ حال تو هم خوب ن ـ

 گفت :  یرا گرفت و تکانم داد ، با حال زار و دلخراش یمها سرشانه

  یستن ینجاحواسش ا یممر  ـ

 گفت :  یبلند تر  یتکانم داد و با صدا بیشتر 

  یستن ینجاحواسش ا یممر  ـ

  یدمخواب پر  از 

 و به اطراف نگاه کردم  یزدمنفس م تخت نشستم ، نفس میان

 خودم درب اتاق را بسته بودم  بخورمقسم  یتوانستماتاقم باز بود و م درب

 آمده بود ، باز هم بابا به اتاقم آمده بود ... پس

 رفتم  یینشدم به طبقه پا بلند

منظور ٬ یستن ینجاحواسش ا یممر  ٬ یخوردذهنم چرخ م یبابا تو ی جمله
 جمله چه بود ؟ ینبابا از ا

باز   یمهناهم به در  رفتم و نگ  یرون، از آشپزخانه ب  یدمآب را تا ته سر کش  لیوان
 شدم ، در را هل دادم  یدهبه ان سمت کش یار اخت یاتاق مامان افتاد ب 
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 ... یستادمخوردم و همان جا ا جا

 یر نظ  یب   یر چرخ دارش پشت به من نشسته بود و به تصو  یصندل  یرو  مامان
  یکردبود نگاه م یداماه که از پنجره پ

 گفتم :  آهسته

 ؟ یدیمامان چرا نخواب ـ

  یدمتکان بخورد شن ینکها بدون

 بره  یخوابم نم ـ

 حبس شد  ینهدر س نفسم

 از همان کابوس ها به سراغم آمده بود  یکیبودم ، قطعا  خواب

 بودم   یخکوبو من همانجا م  یدا به کار انداخت و به طرفم چرخاش ر   صندلی

 یدمرا دوباره شن یشاش را به جلو راند و صدا صندلی

 حرف نزنم  یگهم که دز اون سکته خودم خواستمعجزه نشده ... بعد ا ـ

 ورم کرده ام گذاشتم  یگلو  ینشست دستم را باال بردم و رو یمبه گلو بغض

 ؟ معجزه

 نه معلوم است که معجزه نبود  نه

 قابل باور ... یر بود ، به همان اندازه ترسناک بود و غ کابوس
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ش م بود ، اولانتخاب خود ینهلن ؟ من روزه سکوت گرفتم و ا یدون  یم ـ

 یحسخت بود اما بعد عادت کردم به حرف نزدن ، به خفقان گرفتن ...من ترج
 یگناه   یحچون از توض   یدمرست  یدادم الل باشم چون از حساب پس دادن م

 من الل شدم چون به نفعم بود  یدمترس یبابات م یکه کرده بودم جلو

 ...  یدمپر  یکابوس م  ینکاش زودتر از ا  یرا چنگ زدم و ا گلویم

 خم نشه  یکمر هاد  یناز ا یشتر الل شدم که ب ـ

 عقب گذاشتم  یجلو داد و من قدم یاش را کم صندلی

... به پدرت بد کردم ... به تو بد کردم ... به برادرت من به خودم بد کردم  ـ
 بد کردم 

  یدمرا شن یکیتنها  یشجمله ها یانمن م و

 ؟ برادرم

 من برادر داشتم ؟ مگر 

 یگفت فرق   یخوشحال بود م یه دوباره باردار شدم ، هادت بود کدو سال ـ
 پشت و پناه هلن  یشهباشه م یپسر هرچ  یانداره دختر باشه 

 سقوط کردند ... یمپلک ها یاناشک از م یاه گلوله

... پسر بود ،  یبگم رفتم سونوگراف  یبه کس ینکهچهار ماهم که شد بدون ا ـ
همون روز رفتم ... رفتم سقطش  یردا، ف یهچ یتشکس نگفتم جنس  یچبه ه

  یرونب یدمکردم ، انداختمش ... با اراده خودم بچه مو از وجودم کش
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 بغض داشت ؟ صدایش

 داشت ؟ گریه

 چه ؟ پشیمانی

 هم داشت ؟ پشیمانی

برادرم که  یبرا یختمر یگونه روان بود ... اشک م  یمهابا رو یب  یمها اشک 
 د بودن یدهنفسش را بر  ینیدر همان جن

 یاز هاد  یگهبچه د  یهپاسوز    یخواستمچرا سقطش کردم ؟ چون نم  یدون   یم ـ 
 یکه هاد  یگهمرد د یهمرد ...  یهکرده بود ...   یر گ  یگهد یبشم چون دلم جا

 نبود 

 یرا لمس کرد ، چشمانم را رو یوار به عقب برداشتم و کمرم د یگر قدم د یک 
 ؟  یدخواست بگو یچه م یگر هم فشردم د

 بشنوم ؟ یزهاییه چبود چ قرار 

 ؟ یشدوحشتناک تر هم م یناز ا مگر 

 ی، م یستاون ن یشکه دلم پ  یدفهم یکه سرد شدم ، م  یدفهم یم یهاد ـ
 یاما عشق چشماشو کور کرده بود ، اونم چند سال خودشو زد به کور یدفهم
 ید، سف  یدم... از درون خرد شدنش رو د  یدمن و اون مرد رو با هم د  ینکهتا ا

 مینشد که سکته کردم ه ینهم یدمشبه د یک اش رو  یقهشق یهاشدن مو
 تا ازم نپرسه چرا  یشد که خودمو زدم به الل
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 کرد   یهبه هق هق افتاد و با صدا گر  صدایش

 من مثل پدرم کمرم خم شد ... و

دق کردنش کمرم   یلدل  دنیدرد پدرم از فهم  یدنبودم اما از فهم  یدهند  نامردی
 خم شد ...

  یدممرداد ماه داغ د یشب هاز ا یکیدر  من

 دوباره پدرم  داغ

 برادرم  داغ

 که مادر نبود  یداغ مادرم ، مادر حتی

 *** 

تا  یکشیدمفرودگاه آتاتورک استانبول انتظارم یتبود در سالن ترانز  ساعتها
 نوبت پروازم برسد 

 زده بودم  یرونخانه ب شب بالفاصله از آن کابوس همان

 من نداشت  یهم برا ییم امن نبود پس جابرادر  پدر و یکه برا  یا خانه

را از چشمم زدودم اما دوباره و چند باره چند قطره اشک همراه هم  اشکم
خبر داده باشند  ینکهبود ، مثل ا ینهافرا تر از ا یزیام چ یهگر   یختندر یینپا

 و سه ساله ات کرده و او را کشته اند !  یستچاقو در قلب برادر ب

 گفتم ؟  درست
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 یو ب  یباجوان قد بلند ز یک و سه ساله بود ،  یستبرادرم زنده بود حاال ب ر گا

 به بابا  یهشک شب

 هلن ... یبرا یو پناه  پشت

 پشت و پناه ... یکس و ب   یهلن ب  این

 پناهم بود ، پشت بود ، کس و کار بود  قطعا بعد از بابا او

 او را کشته بودند  اما

 را گرفته بودند  جانش

 بود  یحزجراور بود ، قب ینمادرم او را کشته بود و ا...  مادرم

نداشت ... بعد  یتمام یماول فوت بابا شده بود ، اشک ها یمثل روزها حالم
 یفهمم معن یاز پنج سال انگار دوباره پدرم را از دست داده بودم و تازه م

 ینچند  یممر   ٬  یستن ینجاحواسش ا یممر  ٬جمله پدرم در آن خواب چه بود  
 ما نبود  یه حواسش پبود کسال 

 ربوده بود که پدر من نبود  یرا مرد حواسش

 *** 

شهر را گشته   یها  یابانفرودگاه تمام خ  یسبدو ورودم به تهران با همان تاک  از 
 بودم !

پدرم را داشت غم دلم   یکه رنگ و بو  یکه به خانه بروم ، خانه ا  یدمترس  می
 طاقت نداشتم  یگر و من د یکردم یشتر را ب
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 طاقتم را ربوده بود  یقتشدن حق روشن

 بعد خسته و زار زنگ پنت هاوس برهان را فشردم  ساعتی

  یدمباز شد و صورت خواب آلود و بهت زده برهان را د یر با تاخ در 

 گفتم :  یزیلحن زار و ترحم برانگ با

 نتونستم برم خونه  ـ

 لب تکرار کرد  یر را ز نامم

 هلن  ـ

  یدنال رفت ورا گ یمدو دست بازوها با

 ؟ یوونهه دچند روز دختر  ینتو ا ییکجا ـ 

و دو پرواز  یکردمفرودگاه به آن فرودگاه کوچ م ین، از ا یدانستمهم نم خودم
 ینکشور به ا  ینآمدن به ا یرا از دست داده بودم چون پا یرانبه ا یممستق

 شهر را نداشتم 

 ، ساکم را بلند کرد و در را بست  یدبه داخل کش مرا

 خشم گفت : یو اندک  ینارحت  با

 موشه ؟چرا خا یتگوش ـ 

 گفتم :  یآهسته ا یصدا با

 شارژش تموم شد  ـ
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  یشدنگاهش حس م ینیسنگ یامدکه جلو م  حینی

بعد هم  یدتنها نوازشم کرد سرم را بوس یدنپرس یزیچ یگر ، د یداغوشم کش به
 یمتبا مال  نازک کفشم را از دور مچم باز کرد  ینشست ، بند چرم  یمپاها  یجلو

 یچشمانش  تو  یبایز یکفشم را دراورد و بعد شالم را از سرم برداشت و رنگ 
 چشمانم نشست 

 ؟ یریدوش بگ یخوا یم ـ

 یرونب  یحرف به حمام اتاقش رفتم دوش گرفتم و وقت   یرا تکان دادم و ب   سرم
نگاهش به سقف بود و نور بود و  یدهتختش طاق باز دراز کش یامدم او رو

  یدتاب یرخش م یمار تختش به نآباژور کن

تخت اماده گذاشته بود ، پشت به او لبه تخت  یرو یمرا برا یمها لباس
 نشستم 

 : ید، پرس یدهبه سمتم چرخ یدمتکان تخت فهم از 

 ؟ یبهتر  ـ

 زدم و لب زدم  یشبه رو یرا چرخاندم ، لبخند محزون  سرم

 بهترم  ـ

آهسته   یستادسرم ا  یبرگشت باالبعد با سشوار    یشد از اتاق رفت و اندک   بلند
 را خشک کرد  یمو با حوصله موها

 ... یمموها ینسشوار ب یمرا بستم ، نوازش دستان او و باد مال چشمانم
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 تخت کشاند  یو مرا رو یدام را بوس یشانیرا خاموش کرد ، پ سشوار 

 کردم   زمزمه

 خوابت کردم  یب  یببخش نصفه شب ـ

 صورتم شد و گفت : یخش مسرش جک زد ، نگاه یر را ز دستش

 زد ؟ یبتغ یشد که اونطور یاون شب چ  یبهم بگ  یخوا یم ـ

 بودم ...  یافته یاز چند روز پناهگاه  بعد

فراخ و مردانه اش هق   ینهاز دست رفته ام را در س  یتوانستم تمام باورها  می
 بزنم 

 دق کرده ام را ، داغ برادرم ، مادرم ...آخ مادرم  پدر  داغ

 ود ته بگذش  ساعتی

خسته نشده  یماو از نوازش موها یبود اما دستها یدهاشکم خشک ی چشمه
 بود 

 که گفت :  یدمرا بغل گوشم شن یرایشجذاب و گ صدای

 ... ینه ول یاگفتنش هست   یبرا یاالن وقت مناسب یدونمنم ـ

 و گفت : یدسرم را بوس یدکش  آهی

 کرد   یمادرت سکته قلب یرونب یکه تو از خونه زد  یهمون شب ـ

 : یدمپرس یزددرش موج م یحس یکه ب   ییصدا با
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 ُمرده ؟ ـ

 مکث گفت : یاندک  با

 همون شب  ـ

 خواب عمرم فرو رفتم ! ینتر  یرینهم گذاشتم و به ش یرا رو چشمانم

 *** 

 گونه ام نشست   یرو یشنامم را صدا زد و بعد اثر لبها آهسته

خم شده بود ، لباس   یمبه رو  یو کم  یستادهرا باز کردم ، کنار تخت ا  یمها  پلک 
 و آماده  یدهپوش

 ؟ یخوب  ـ

 ؟ یریم یدار ـ

 تخت نشست نگاهش را به لبانم داد و گفت : لبه

 کننده ها جلسه گذاشتن   یهشبکه با ته یرایبرم سازمان ، مد یدبا ـ

 ؟ یماصداس ـ

 نگران شد و گفت : نگاهش

 تو ؟ یهلن خوب  ـ

را پشت گوشم  یمدادم ، موها هیتخت تک یبه باال یدمرا باال کش خودم
 فرستادم و گفتم :
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 شده که خوب نباشم ؟! یمگه چ  ـ

 و گفت : یدصورتم چرخ یدور تو یک  چشمانش

 بهت دادم ؟ یچه خبر  یشبد یدیهلن اصال شن ـ

 رنگش را چنگ زد و گفتم : یراستم ملحفه سرمه ا دست

 کردم ؟  یفبرات تعر  یاچ یشبد یدی؟ شن یتو چ  ـ

 و گفت : یدکف دستش را به صورتش کش  کرد بعدنگاهم   اندکی

 حق با تو باشه  یددونم شا ینم ـ

 کننده !  یهسازمان جلسه اس ؟ پس برو جناب ته یمگه نگفت  ـ

 رتم را نوازش کرد و گفت :دراز کرد صو دست

زد ، خواهرشو از  یبتچند روز براش جهنمه ، تو غ ینزنگ بزن ا یابه رو ـ
 نداره  یگناه   یاکرده درست اما رو  یه دست داد ... مادرت هرگنا

 یبردبه سر م یبد یتدر وضع یزمعز  یایبا او بود ، رو حق

 برخاست و گفت : او

  یامظهر م ـ

 سمت خودم  یدمشدستش را گرفتم و کش چرخ بخورد ینکهقبل از ا و

 یو برا یکردو با چشمان باز نگاهم م یرانهکه او غافلگ  ی، جور بوسیدمش
 تخت گذاشت ... یزانو رو یوفتدن حفظ کند و تعادلش را ینکها
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 چشمانش نگاه کردم و گفتم : توی

 حاال برو  ـ

 کرد ، دو طرف صورتم را گرفت و گفت :  یصورتم خال یرا تو نفسش

هلن ...  یگذره... م یگذرهم یباش هلن ، هرچقدر هم سخت باشه ول یقو ـ
  یگذرونیمبا هم م

 و رفت  یدام را بوسرا قورت دادم و او گونه  یمگلو  بغض

  یدقلبم وز یتو یصبح بهار یک خنک  یممثل نس حرفش

دخترانه ام   یتمام اشک وهق هاکه پدرم را از دست دادم    یروز  یدا  یم  یادم
 بود وبس  یدار سرم خر  یر را تنها بالش ز

گفت   یتکه به من تسل  ینفر   ینپشت و پناهم را از دست داده بودم ، اول  تنها
  یارو شنیبود و اخر  یار زان

ساله  یستامد که به قلب ب یان روزها از کنارم تکان نخورد و دلش نم تمام
 کسم را بدهد   یزترینعز  یتام تسل

من  یختاگر ر یاو  یخت، در آغوشم نگرفت ، اشک نر  یامداما ن مادرم
 شاهدش نبودم 

 یستادخانمش ا  یملحظه به انتظار آمدن مر   ینپدر زخم خورده ام تا آخر   روح
آمدن  یهم رو یدشا یا یامدبه خرج داد و ن ی، سنگدل یامدکه ن  یامدو ناما ا

 نداشت ...



  

 
235 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 سالها گذشته و او مرده  حاال

 جز مردن نداشت ! یاو بود با رسوا شدنش چاره ا یهم جا یگرید هرکس

 کرد   یدادوگوشه لبم انحنا پ یمگذران  یگفته بود باهم م  برهان

از  یکی یگار تخت ُپر بود از ته س یارکن  یاش رو یگاریبرگرداندم ، جاس سر 
 اشاره چرخاندم انگشت شست و  ینرا برداشتم ، ب یشسوخته ها یمن

چند روز که  ینکشد ، ا  یاست م یاداش ز یگفت هروقت مشغله ذهن  می
 بود ؟ یدهکش  یگار س ینطور من گم و گور بودم ا

 یملبها ینسوخته را ب یمن یگار اش را هم برداشتم همان س ییطال فندک
 گذاشتم و فندک زدم 

 بارم بود  ینپک زدم ، اول یانهاز آتش سرخ شد ... کامال ناش یگار س نوک

را تکرار   یهودهچرخه ب  ینفرستادم و آنقدر ا  یرونپک زدم و دودش را ب  دوباره
  یدرس یلترشکردم تا آتش به ف

 یزدم اگر تو یروناش را مرتب کردم و صبحانه نخورده ب یشدم روتخت  بلند
  یشدمم یوانهماندم قطعا د یمنه خا

که ان شب   ییهم او از بال یقرارم کرده بود و از طرف  یب  یاتنها ماندن رو فکر 
 بر سرم امده بود خبر نداشت 

 ینکها یالبازگشتم و او به خ یرانتماس گرفتم و گفتم سالمتم و به ا یار زان با
 مادرم فوت کرده با من من خبر مرگش را داد  یدانمنم
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 گفتم :  یاز لحظه ا بعد

 فم بگم متاس یتونممتاسفم فقط م یار زان ـ

 فراوان تنها گذاشتم  یرترا با بهت و ح یار بعد تماس را قطع کردم و زان و

 یهته یدسف یلیومل یبا گل ها یدسته گل بزرگ  یدمکه رس  یگل فروش  یناول به
 کارت نوشتم   یکردم و رو

  یتجان تسل یارو ٬

 ٬ یبشنو یبعد از مراسم خاکسپار یدهمم یحرجدارم که ت ییها ناگفته

  یدفهم ینوشتم قطعا از دست خطم مرا هم ن نامم

  یدماش کش یبه ربان ساتن مشک  دستی

 یاداوریرا  یاندازد  ورفتن کس یکه غم به دلمان م  یربان مشک  یناز ا امان
 ... 

 زدم  یرونب یگل فروش نوشتم ، از گلفروش  یرا برا آدرس

بستند و حاال به مانند   یم  یشمبه ر  یتتسل  یامپ  یدهمه با  بودم که  یکس  من
 ... یبدردناک بود و غر  ینفرستادم و ا یتتسل یامپ یارو یبرا یبهغر  یک 

 روها بود  یادهروز متر کردن پ امروز 

 تهران  یانتها یدود گرفته و ب  یروها پیاده
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اد رفته گذاشتم و آهنگ برب  یگوشم م  یتو یهندزفر  یدبود که با یروز امروز 

  یدادمام را پشت سر هم گوش م ی، همشهر  یلیزند وک یعل

  یبردمور و ان ور م ینام را دنبال خودم کشان کشان به ا سایه

 گذاشتم   یونگاه و ترحم آدمها را پشت سر م یریختمم اشک 

 یشپ ید، من حاال با یارو ییو تنها یچارگیام بود ، از ب یاز درماندگ  اشکهایم
 اما افسوس  یکردیمم یهخون گر  ر آغوش همبودم و د یاو م

رو نشستم ، آنقدر راه آمده بودم که  یادهرنگ و رو رفته پ یمکتن روی
بود   یمبلند رو به رو  یبا گلدسته ها  ی... مسجد  یابانمکدام خ  یتو  یدانستمنم

لب  یر افتاد و ز ییناز اشک پا یشفاف  یاذان که بلند شد گلوله  ی، صدا
  زدم یشصدا

 ... یاخدا ـ

 ، برهان بود   یدلرز موبایلم

 ؟ یامتا من ب یمگه قرار نشد بمون  ـ

 نتونستم  ـ

 حالت خوبه ؟ ـ

 خوبم  ـ

 ؟ ییکجا ـ 

 را بردم و او گفت : یابانبه اطراف کردم و نام خ یقیدق نگاه



  

 
238 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
  ینجابرگرد ا ـ

 گفت :  یدسکوتم را که شن و

 یفماز حاال بگو تا تکل  یکن  یچارممثل اون چند روز ب  یخوا  یهلن اگر م  ینبب  ـ
 یار دست و پا نشسته بودم و از زان یب  یادما ینرو بدونم اون چند روز من ع

 ینقدر به تو دارم که ا  یتعجب کرده بود من چه ربط   یگرفتم اونم حت   یخبرتو م
  ینجاا یا، تو رو خدا برگرد ب یگیرتمپ

 راحت  یالتخونه خ یرمم یعسر  نگران نباش حالم سرجاشه االنم ـ

 و گفت : یدکش  یقیعم نفس

  ینجاا یاب یتنها موندن ندار یلتو االن پتانس ـ

 نه برهان من خوبم باور کن  ـ

 سکوت کرد و گفت : اندکی

 خونه بهم زنگ بزن  یدیرس ـ

 *** 

 گذشته بود   یروز ده

ار پدرم دفنش کنار مز   یتشرا از بارسلون به تهران منتقل کرده و طبق وص  مریم
 کردند 

مزار  یدار کارش مرا هم از د  ینچه بود اما با ا یتوص ینقصدش از ا نمیدانم
 پدرم محروم کرده بود 
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جان و سردش را کنار   یب   یکر اش چه بود که پ  یدهکنار پدرم نبود حاال فا  عمری

 مزار پدرم خوابانده بود ؟

مانند مترسک سر  یکردمنم یکار  یچاما عمال ه یزدمبه رستوران سر م هرروز 
در جمع شده و  یکه به رستوران رفتم همه کارکنان جلو  یاولروز  بودم یز جال

روح فقط  یاما من سرد و ب  یتتسل یکرده بودند برا یهته یتاج گل بزرگ 
 دست خودم نبود  یننگاهشان کردم و ا

 یدرسپ  یاحوالم را م  یزدهم زنگ م  یار ، زان  یزدهر روزبه من سر م  یباتقر   برهان
  دشینم یارا جو یشتریب یز اما چ

 اما نه  رویا

 من دلخور و ناراحت بود ؟ از 

از دستم رنجور باشد بدون  یاورددلم طاقت نم یناز ا یشداشت و من ب حق
 را بداند  یانتمام جر  ینکها

 شب بود که آماده شدم و به خانه شان رفتم  سر 

اش  یمشک  یر بلند آشپزخانه نشسته بود و لباس حر  یهپا یها یصندل روی
 رد دلم را مچاله ک

 همان نقطه بود  یر بود و نگاهش گ یچیدهاش پ یکیدور ماگ سرام دستانش

 سالم کردم و او آهسته تر جوابم را داد  آهسته
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فرستاده   یشکه برا  یو نشستم ، دسته گل  یدمرا عقب کش  یشرو به رو  صندلی

 بودم 

بود کنار دستش  یادداشتم یکه حاو  یکانتر بود و کارت   یحال رو یو ب  پژمرده
 ... 

و قلب  یداما او دستش را عقب کش یرمدراز کردم که دستش را بگ دست
 فشرده شد  ینهس ینام ب یدهکوچک و داغ د

 نداشت ... یریو تقص یدانست، نم یدانستنم یچه او

 به من دوخت و گفت :داد چشمان ورم کرده اش را  یهتک یصندل یپشت  به

 ؟ یبگ  یتبهم تسل یحضور یاومد ـ

 خار چشمم نشود  یبایشچشمان پرفروغ و ز یر ز یدم تا گوانداخت یر را ز سرم

  نالیدم

 دلم برات تنگ شده بود  ـ

 و گفت : یدمپوزخندش را شن صدای

داشت  یچه حس یدون  یچقدر سخت بود ؟ م یالتحمل نگاه فام یدونیم ـ
 یجواب  یداشت وقت  یچه حس یدونیک دخترش کو ؟ مت یدنپرس یم یوقت 

؟ تو سر  است هست که اون مادرت بودبراشون نداشتم ؟ اصال حو
  یایکه ب  ینخواست  یبود یعنی ینبود یشخاکسپار

 چرا  یدپرس یکلمه نم  یک گفت و   یرا م ینهاا همه
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لب  یر دسته گل را جدا کردم و ز یدهپالس یاز گلبرگ ها یکیدراز کردم  دست
 گفتم :

 نخواست که باشه  یعنیبابام نبود  یاونم سر خاکسپار ـ

 گفت :  یت و شاک  رفباال صدایش

  یومدیکار اون ن  یتالف  ینگو که برا ـ

  یدمنگاهش کنم آهسته پرس ینکهکانتر انداختم و بدون ا  یرا رو گلبرگ

 ُمرد ؟! یچطور ـ

 ؟ یبدون  یخوا یواقعا م ـ

 دادم  یرونرا آه مانند ب نفسم

 نه! یاخواستم بدونم مثل بابام راحت مرد  یم ـ

 شکست  صدایش

 هلن  یسنگدل یلیخ ـ

 کرد و گفت :  یخال ینکس یسرد شده اش را تو یشد چا بلند

تو  یکننسرشون م یرمراه که م یکرد  یفقطار حرف مردم پشت سرمون رد ـ
تنهام نذاشت وگرنه  یار ، بازم دمش گرم خواهر زان یکننگوش هم پچ پچ م

 طعنه زد ...  یکردماول دق م یهمون روزا

 نبود  یف اند ، حر سرم کوب یخواهر شوهرش را تو معرفت
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 ؟ یامدیدردت چه بود ، مرگت چه بود که ن یدپرس یچرا نم اما

 و او مواخذه ام کند  ینمتوانستم بنش ینم دیگر 

 م و گفتم :را برداشت یفمشدم ک بلند

 داد  یبعمر همه ما رو فر  یهخواهرت  یبا خودم فکر کردم حقته بدون  ـ

را  یدشمواجه شدم ، کل یار ندر که با زا یرهخوردم دست بردم به دستگ چرخ
بود و هنوز جمله ام را هضم  یدهآخرم را شن یدر برداشت ، جمله  یاز رو

  یکردنکرده و زل زل نگاهم م

 یدهبا رنگ پر  یاشد و رو یدهاز پشت کش یمکه بازوشدم کفشم را بپوشم   خم
 گفت :  یدلرز یکه م  ییاش و صدا

 ؟ یگفت   یهلن چ  ـ

 : را نوازش کردم و گفتم را باال بردم گونه اش دستم

 ؟ یدار یدنطاقت شن ـ

بود و صورتش ، صورت وحشت زده خودم را در ان  یدهترس یشها چشم
  یکردم یاداوری ییشب کزا

 شد  یدهاز ته چاه شن صدایش

 بگو  ـ

 ! یدموار ذوق کردم و خند دیوانه



  

 
243 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 من برادر داشتم ؟ یدونست  یم یارو ـ

 دهانش را قورت داد ومن گفتم : آب

 گفت   یممر  یگمبه خدا راست م ـ

 گفتم :  یزمترحم برانگ عقب گذاشت و من با همان حال قدم

اسم  یشه، بابا هم یما...اره ن یمان ید؟ شا یذاشتنم یبه نظرت اسمشو چ  ـ
 رو دوست داشت  یمان

 جلو آمد دستم را گرفت به طرف مبل کشاند و گفت : زانیار 

  یخواد بگ  یاصال نم یاب یزمعز  یاب ـ

  یدمرا از دستش کش دستم

 چرا نگم ؟ ـ

 اشاره کردم  یارو به

 داره  یدنخودش گفت طاقت شن ـ

دهانش گذاشته بود و  یچرخاندم ، دو دستش را رو یارا به طرف رو سرم
  یستگر   یآهسته به حالم م

 را کج کردم و گفتم : سرم

برام  دونه ها که پشت باشه یهبرادر داشتم ... فقط  یه یآرزو یشهمن هم ـ
 براش که خواهر باشم 
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  یدملب غر  یر انداختم ، دستانم مشت شد و ز یر را ز سرم

 اما اون کشتش  ـ

داده بود و  یهتک یوار به د یار شدت گرفته بود ، زان یارو یهرا بلند کردم گر سرم
 به پارکت چشم دوخته بود 

  خفه اش کرده ینیجن یفقط چهار ماهش بوده ، تو ـ

 گفتم :  یابه روجلو گذاشتم و  قدمی

 ؟ ... خودش همون شب بهم گفت  یکنیباور نم ـ

 مشهود بود  یمکرده بودم و در صدا  بغض

 رو شروع کرد  یفشکث  یهشت سالم بود که باز ـ

 یبایشو ز یسخ  یرا گرفتم ، به چشم ها  یشرساندم دستها  یارا به رو  خودم
 نگاه کردم و پر بغض گفتم :

  یالل سال خودشو زده بود بهپونزده  ـ

 هم فشرد  یو چشمانش را رو یدگز   لب

 یسرپا م یدرا نگفته بودم با یبه َدوران افتاده بود اما هنوز آن اصل کار سرم
 ماندم 

 دق کرد ؟ یچ  یبابام برا یدونیخاله م ـ

  یدمو اشکم را زدود و من آهسته نال یدرا باال کش دست
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 مگه نه ؟ یکنینم ینامرد یار تو به زان ـ

گرفت ، چند قطره اشک همزمان از گونه اش پرت   یاورناب رنگ  چشمانش
 شدند و من لب زدم 

 یکن  یفکر نم   یمرد  یچبه ه  یار از زان  یر ، تو غ  یشیوقت مثل اون نم  یچتو ه  ـ
 کرد   یاما اون فکر م

 از بغض ورم کرده ام را فشردم و گفتم : گلوی

اش نگه  ینهو سد تدر  ینبود ، چند سال ا یدهد یگهد یکیبابام اونو کنار  ـ
 ! یشدُمرد و فرداش زنده م یکه هرشب م  یدمد یداشت ، من م

 و گفتم : یهگر   یر ز زدم

 دق کرد و ُمرد ؟ یاوردآخرشم طاقت ن یدید ـ

 یستادما یدرب ورد یرا جا گذاشتم و جلو یار ، زان یدمرا از دستش کش دستم
 و گفتم :

اما ... من  یدونمرو هم نم داخ ی، حت  یدونمام رو هم نم، باب یدونمتو رو نم ـ
 بخشمش  ینم

 هم به دنبالم روان شد  یار زدم زان یروندر که ب از 

 اندازه نگران بود  یآسانسور نگهم داشت ، نگاهش ب  جلوی

 ساعدش را گرفتم و گفتم : یدبگو یزیچ ینکهاز ا قبل

 برس   ایبال رو از سر گذروندم برو به رو  ین... دوهفته اس که ا  یار من خوبم زان  ـ
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 اسانسور پرت کردم  یاتاقک فلز  یانبعد خودم را م و

 *** 

  یدماز خواب پر  یحس سقوط از بلند با

 بود  یدهبه تنم چسب یرمکه لباس خواب حر   یتنم عرق کرده بود طور تمام

  یدمد یم بود ماز اضطراب یکه ناش  یکابوس تکرار  یک شب ها  این

و بعد خودم   یستما  یبارسلون م  پشت بام خانه مادرم در   یرو  یدمد  یم  خواب
  یدمپر  یاز خواب م یدیو با تکان شد یکردمپرت م یینرا به پا

 امدم  یینتخت پا از 

 امد ... یاتاق بابا صدا م از 

 در اتاقش را باز کردم و گفتم : الی

 ؟ یبازم اومد ـ

 به من لبه تخت خوابش نشسته بود  پشت

 بسته شد ! یژیق یقدم به داخل رفتم و در اتاق با صدا یک 

 در دلم النه کرد  یاندک  ترس

  یدلرز یپهن بابا م یرا چرخاندم ، شانه ها سرم

  نالیدم

 ؟ یکن  یم یهبابا گر  ـ
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 رفتم و با بغض زمزمه کردم  جلوتر 

  نکن بابا طاقتشو ندارم یهتو رو خدا گر  ـ

  یدمرا شن صدایش

 چشم به راه توئه  یممر  ـ

  ازم نخواه ینونه بابا اصال ا ـ

  یدچرخ یکباره

 شده بود  ینمهربانش خشمگ یشههم چهره

 در هم بود و گفت : یشخورده عقب رفتم و او جلو امد اخم ها یکه

 من چشم به راهه  یم، اون چشم به راهه ... مر  یدنشد یبر  یدبا ـ

  یدکوب  یم قلبم

 شناختم  یبابا را اصال نم این

  ...وقت کابوسم نشده بود و حاال یچمن ه یهاد بابا

  یدمطرف درب بسته اتاق دو به

  یدلرز یبودم که تمام بدنم م یدهترس یقدر به

کردم ،   یکی، پله ها را دو تا  یدمو با تمام توان دو یدمکش  یینرا پا دستگیره
 کنسول چنگ زدم   یز م یرا از رو ینمماش ییچسو
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و  یر برهنه و همان لباس  حر  یو پشت ُرل نشستم ، با پا یختمگر   یاطح به

 کوتاه 

 ... یدانمزدم و راندم ، به کجا را نم یرونخانه ب از 

 همراه بود امانم را ربوده بود  یهزار و جنون وارم که با گر  حال

ه از روح ک  یپناه  یها شده بودم ، دختر ب  یابانوقت شب آواره خ ینا در 
نگه داشتم  یابانبود کنار خ یختهو از خانه اش گر  یدهسرگردان پدرش ترس

 کردم   یهوقفه گر  یفرمان گذاشتم بلند و ب  یا روسرم ر 

 کز کرده بود   ی، قلبم وحشت زده گوشه ا یدلرز یم یفمنح یها شانه

 کرد ... ُبرهان  یرا تکرار م یدرنگ نام کس یب  مغزم

سر و وضع چگونه   ینبا خودم در کلنجار که حاال با ا  برج بودم و  ینگ پارک  توی
 شوم ؟ یادهپ یناز ماش

 ه طبقه پانزدهم برسانم ؟را ب خودم چگونه

را راحت  یالمپارک بود و خ یمرو به رو یقااش دق یمشک  یکر غول پ ماشین
  یستمادرش ن یکه خانه   یکردم

 یادهپ  یدانداختم و با ترد  ینگپارک  یبه خلوت   یصندوق عقب را زدم ، نگاه   درب
 شدم 

 یهم رو ، لبه اش را یچیدماز صندوق برداشتم و دور خودم پ یمسافرت  پتو
 سرم انداختم 
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 یستشخواهند سر به ن  یو م  یچاندهبود که پتو دورش پ  یمانند جنازه ا  هیبتم
 کنند !

 اسانسور از پله ها رفتم  یرا به کار انداختم و به جا پاهایم

 ینو زم یچیدپتو پ یتو یمشدن داشتم که چند بار پا یدهس داستر  یقدر به
 خوردم 

 بود  یدهخشک یمو گلو یزدمنفس نفس م یدمبه مقابل خانه اش رس وقتی

 طبقه تک واحد بود  ینبار زنگ زدم و خدارا شکر کردم ا چند

 تا دررا باز کند  یدطول کش کمی

و احتماال  یکرداه منگ یچجسم پتو پ یک خورده با صورت خواب الود به  یکه
جز  یزیچون ظاهرم در ان ساعت از شب چ یندب یکه کابوس م  یکردفکر م

 ود کابوس نب

 و گفتم : یدماز صورتم عقب کش یرا کم پتو

 ؟ ید یپناه به خونت راه م یدختروحشت زده و ب  یه ـ

خورد  به خودش آمد و دست پشت کمرم گذاشت و مرا به  یکوچک   تکان
 و نگاهم کرد  یددر را بست ، چرخ یدداخل کش

 دورت ؟ یچیدیپ یهچ ینحالت خوبه ؟ ا ـ

  ینزم یو افتاد روطرف پتو را از هم باز کردم  دو
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و من  یکردنگاه م یرمنظ یب  یپزده به ت یرتبار با دهان باز و ح ینا برهان

 برد  یم یورشبودم که احتماال به ذهنش  یینگران فکرها

برهنه  یانداختم ، پاها یر را از دورم جمع کردم سرم را به ز یشانمپر  موهای
  یکردم یدهن کج  یفمو کث یاهس

اما نگفت دستش را  یدبگو یزی، لب باز کرد چ یدکش  یماو هم به پاها نگاه
 و من گفتم : یددور لبش کش

 کنم   یفخوام خونتو کث ی؟ نم یبهم بد ییدمپا یه یشهم ـ

اما  یدبگو یزیخواست چ یباز و بسته کرد م یبار دهانش را مثل ماه  چند
 گفت   ینم

 را گرفت و گفت : یمامد بازوها جلو

 تو ؟ یکجا بود ـ 

 کرد   یکسچشمان ترم ف یپر از اشک شد و او نگاهش را تو  چشمهایم

 وقت شب ؟ ینا یهلن ؟ کجا بود یشنویصدامو م ـ

 گفتم :  یشدکه از ته چاه بلند م  ییدهانم را قورت دادم و با صدا آب

 برم حمام ؟ یشهم ـ

دو  ینرا ب  یشام شد و بعد خم شد لبها  یرهخ  یاندک   یدلحنم را فهم  درماندگی
 ت :د و گفچسبان یمابرو

  یزمبرو عز  ـ
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  و به حمام اتاقش رفتم یدمگذاشت پوش  یمپا یها را جلو روفرشی

 نشستم  ینزم یدوش رو یر را باز کردم و با لباس تنم ز دوش

 ؟ یگشتمبه آن خانه بازم چگونه

 بود ؟ یمشنگران روح در برزخ مانده مر  پدرم

 من چه ؟ پس

 نگران من نبود ؟ چرا

سوخت   یمن نم  یافتاده بودم پس چرا دلش برا  یر گ  یادن  ینهم در برزخ ا  من
 ؟

 *** 

  ُبرهان

محو اندام هلن  یر زانوانم گذاشتم و به تصو یتخت نشستم آرنجم را رو لبه
 مشجر حمام چشم دوختم  یشهپشت ش

 ؟ یکردفرار م ی، از چه کس یچیدگوشم پ  یتو یمرموز صدای

 ؟  یکردار مکجا فر   بود از  یدهمن نپوش یگاه برا  یچکه ه  یآن لباس با

 ی، جور یدمشه لبم را جوبه ذهنم آمده بود گو یار اخت یکه ب   یفکر مسموم از 
 مشت کرده بودم که خون از دستانم رخت بسته بود 

  یستادمحمام ا یا یشهبرخاستم ، پشت درب ش یکباره به
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، چند  یبلند و عصب ینفس ها یکردم بر خودم مسلط باشم و به جا  سعی

  یدمرا عقب کش یلیدر بزنم آهسته درب ر ینکهو بدون ا یدمکش  یقنفس عم

کمرش را پوشانده   یو بلندش رو یسخ یبود و موها یستادهبه من ا پشت
 بود 

 سر شانه نگاهم کرد و گفت : از 

 ؟ یحوله بهم بد یشهم ـ

 دوشش انداختم  یخودم را رو یدراز کردم از کمد حمام حوله روپوش دست

 شدم   خم

 ؟ یخوب  ـ

  یندبه سمتم چرخ خورد ، سرش را باال داد تا مرا بب هستآه

 نمانده بود  یبایشو ز یفمتورم و قرمز بود ، رنگ به صورت ظر  چشمانش

 یشترشب یبپرسم که باعث ناراحت  یسوال یامدشد و دلم ن یشر یشبرا دلم
 شوم 

سشوار از اتاق  یبعد صدا یرفت و اندک  یرونو بعد از حمام ب یستادپا ا نوک
 آمد غل ب

 بکنم  یدچه با یدانستمبودم ، نم کالفه

تخت نشستم و  یرا آتش زدم ، رو یکیرفتم  یگارمهوا به سراغ پاکت س بی
 گلو حبس کردم   یرا تو یظشدود غل
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گفته اما ترس   یشرا برا  یز رفته همه چ  یارو  یدنبودم امروز به د  یدهشن  یار زان  از 

 ؟ یستاش از چ یو آشفتگ 

 شده باشد ؟ م تر آرا یدنه که با مگر 

 را فوت کردم ... یگار حرص دود س با

، باز هم همان  یکردفرار م یبود انگار که از کس یدهبه خانه ام امد ترس وقتی
 پک زدم  یگار فکرها به سراغم آمدند و محکم تر به س

 گفت :  یکه م  یبعد در حال یسشوار قطع شد و اندک  صدای

 کردم   یدارتاز خواب ب ـ

 و متعجب بود  یستادا یدکه د  مرا شد ،اتاق  وارد

 یدهند  یدناما تا به حال مرا در حال کش  یکشمم  یگار س  یدانست هرازگاه   می
 بود 

 اش بودم  یرهخ یگارمدود س میان

دل سرسختم را لرزانده بود  و حاال بعد از  یشبودمش موها یدهاول که د بار 
  یکندم یارماخت یب  یشچند وقت باز هم موها ینگذشت ا

 ینرا از ب یگار س یداش بودم ، دست جلو کش یرهجلو گذاشت و من خ قدم
 انگشتانم گرفت و گفت :

  یشهم یرهرنگ لبهات ت یکش  یم یگار هروقت س ـ

 اش شوم  یرهرا باال تر بردم تا راحت خ سرم
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پک را که زد  یننگه داشت ، اول یفشانگشتان ظر  یانم یانهرا ناش سیگار 

اش  یهضعف رفت ، خوشم آمد که ر یشاصورتش در هم جمع شد و دلم بر 
 به دود عادت نداشت 

 را از دستش قاپ زدم و او گفت : یگار دوم را که زد س پک 

 ؟ یشمپس چرا من آروم نم ـ

زدم و  یگار به س یقیاش را از نظر گذراندم و پک عم یدهو کش یباز چشمان
  یدمشن  را  یشکه صدا  یکردمله م  یکیسرام  یگاریجا س  یرا رو  یگار داشتم ته س

 ؟ یتا آروم ش یکشیم یگار مگه نه که س ـ

گذاشتم و او   یملبها ین، ب یدمکش  یروناز پاکت ب یگر نخ د یک بردم  دست
 چشمانم نگاه کرد و گفت : یتو یدکش  یملبها یانرا از م یگار س

 نکش  ـ

 پرت کردم و او گفت : یپاتخت  یا روفندک ر  مطیعانه

 برم ؟ یخوا یم ـ

در نگاهم   یدانمو نگاهش کردم ، نم  یدرم به ضرب چرخبا جمله اش س  همزمان
 انداخت  یینکه آب دهانش را قورت داد و سرش را پا  یدچه د

 شده بود  یانهذ ینا یانحالش باعث ب یآشفتگ  قطعا

 ؟ یخواد تو بر یکه دلم م  یچرا فکر کرد ـ

  یدو از ته گلو نال آهسته
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  یکشیم یگار ... س یتو خودت  یلیاومدم خ یآخه از وقت  ـ

 و من گفتم : یستادا یمرو به رو یدمشبه جلو کش یرا گرفتم کم دستش

درو به روت باز  یبه چهار صبحه ، وقت  یک نباشه ؟ ساعت نزد یر فکرم درگ ـ
اصال   یدماون لباس ند  یاال تو رو توکه شوهرتم تا ح  یکردم نشناختمت ... من

تو   یگی؟ م  یکردیمفرار   یاز دست ک   یداشت   یاومد  ینجاتا ا  یچطور  یدونمنم
اجازه  یکه ب   تمهس یمسخره ا یفکرا یر ؟ آره درگ یرمخودمم ؟ با خودم درگ

 تو سرم اومدن 

 را از هم باز کرد و گفت : یشها لب

 ! ینیاون لباس رو تو تنم بب یبهتر  یطخواست تو شرا یدلم م ـ

بود ؟دستم   یدهرا فهم  ینشمن فقط هم  یرا فوت کردم ، واقعا از حرفها  نفسم
 دادم  یشفرو بردم ، نگاهم را به پاها یمموها یرا تو

 یگر که آمد نداشت ، د  یبه وقت  یشباهت  یچه یزشخوشرنگ و تم یها ناخن
 نبود  یفو کث یاهس

 : گفت

  یکنیباور نم یدونمندادم چون م یحبهت توض ـ

 ؟ یمطمئن ینقدر از کجا ا ـ

 را پشت گوش فرستاد و به فکر فرو رفت  موهایش

 فتم ، سرد بود سرد سرد گر   را دستانش
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 ؟ یکردیفرار م یهلن از ک  ـ

 بابام ! ـ

 ام  یدهآهسته که ابتدا فکر کردم اشتباه شن یگفت ، به قدر  آهسته

 ؟ پدرش

 ممکن بود ؟ چطور 

 بابات ؟ ـ

 چشمانش پر شد از اشک  یکرده بود و به آن   بغض

 آره بابام  ـ

که سالهاست مرده  یچطور ممکن است از کس یدانستمبودم ، نم سردرگم
  یدترس

کرد قبال هلن گفته بود که روح پدرش را در   یاداوریرا  یزیذهنم چ یکباره به
 روشن شد  یمبرا یز لحظه همه چ یک، در  یکندخانه حس م

 که از چشمانش ُسر خورد قلبم را لرزاند   یکردم ، قطره اشک   نگاهش

 ؟ یدوباره حسش کرد ـ

 کرد   یینو سرش را باال پا یداش لرز چانه

اشک  یاو مانند کودک  نشاندمش و یمپا یرا دور کمرش انداختم و رو دستم
 که به راه افتاد قلبم چنگ خورد   یزشگرمش لباسم را تر کرد و هق هق ر
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گوشش نجوا   یر و ز یدماش را بوس یشانیرا از صورتش کنار زدم ، پ موهایش

 کردم :

  یستن یزیچ یزمآروم باش عز  ـ

 گفت :  یهگر   یانو مرا بلند کرد  سرش

 شدم نه ؟ یوونهمن د یکنیفکر م ـ

افتاد  ینا اهلش م یر رحم ، با ان سر و وضع ، اگرگ یشهر ب  ینا یاهیس یانم 
 پاسخگو بود ؟ یچه کس

دود شده و به  یسرم همگ  یتو یفکرها یستچ یاندانستم جر  یکه م  حاال
 اش مناسب نبود  یبود وضع روح  یهوا رفته بودند چند وقت 

 ... یکردمم یکار  دبای

 *** 

  هلن

  یچیدانگشتانم پ ینبردم و باد نوازش گونه ب یرونرا ب دستم

 ام مضاعف شد  یانرژ یمرا که رد کرد یلومتر ک  ۲۰ یراز سبز رنگ ش تابلو

 یعقب انداخته بود و برا یهفته ا یک اش کارش را  یبا تمام مهربان  برهان
  یمحال مرا خوب کند به دل جاده زده بود ینکها

 بود  به خانه ام رفته ساکم را جمع کرده خودش
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نگاه کردم ده ساعت تمام  یرشنظ یرا چرخاندم و به صورت مردانه و ب  سرم

 کرده بود تا مرا به شهرم برساند و من ممنونش بودم   یرانندگ 

 شروع به خواندن کردم و لبخند پهن صورتش شد  یار اخت بی

 روازم از تو در شب پ یدنآسمان رس یدهسپ به

  یرازماز تو حافظ ش یدنخوش غزل شن یالخ به

 من و او  یعنیآهنگ ما شده بود ،  یگر آهنگ د این

شده بود و از آن به   یماواز زدم محو صدا  یر که در خانه اش به ز  یبار  یناول  از 
بخوانم و من هم اطاعت گفته  یگریکس د  یاز او برا یر بعد منع کرد که غ

 بودم 

 منحصرا به او تعلق داشت  یزمچ و داشتم ، پس همهدل در گرو عشق ا من

  یزم... همه چ یمام ، صدا ی، مهربان  عشقم

، درختان  یابانهابه خ یصانهتمام من چشم شده بود و حر  یمشهر که شد وارد
 کردم   ینارنج ، سرو و چنار نگاه م

دم تمام کرده بو  یبایمرا در حق شهر ز  یمهر  یبودم و ب   یامدهبود که ن  یسال  دو
 ... 

 بغل نگاه کردم  ینو من به ماش یستادچراغ قرمز ا پشت

شان من هم لبخند زدم بعد سرم  ی، از شاد یدندخند یپروا م یدختر ب  چند
 یدندفهم یبغل م ینماش یرا چرخاندم و به برهان نگاه کردم اگر دختر ها
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نشسته چه  یخانیند برهان ساربل یشاس ینا یتمام دود یها یشهپشت ش

 ند ؟کرد  یم

 و گفت : یدبه طرفم خم شد ، دستم را چسب یکم  برهان

 تو ؟ یکنیفکر م یبه چ  ـ

 ؟ یکننم یکار چ ینیماش ینا یدخترا بفهمن تو تو ینکه اگه ا  ینبه ا ـ

 بعد با انگشت شست به سمت راستمان اشاره کردم  و

در چشمانش نشست   یطنتو بعد دوباره ش  یدباال پر   یشاز حرفم ابروها  ابتدا
 : یدرسو پ

 ؟ یکننم یکار به نظرتو چ ـ

 مذکور گفت : یطنتچشمانم زل زد و با همان ش یباال انداختم و او تو شانه

  یدنتم مدرسته قور  یاناگر بفهمن م یدممن احتمال م ـ

زد و بعد خنده ام گرفت اما بروز ندادم و نگاهم را به   یروناز حدقه ب  چشمانم
 جلو دادم 

نگاهش کنم گفتم  ینکهون ااو راه افتاد و من بدموقع چراغ سبز شد و  همان
: 

 کنم   یداون سوپرمارکت بزرگه نگه دار خر  یجلو ـ
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ر مسافرت با برهان و گوشت تازه دارد چون د  یکه ان فروشگاه سبز   میدانستم

و باز هم نگاهش  یدمنبود ... چشم بلندش را شن یاز رستوران رفتن خبر 
 دن توسط دخترها حرف نزند !خورده شمن از  یجلو یگر نکردم تا او باشد د

شوم که کارت  یادهعقب برداشتم و خواستم پ یام را از صندل یدست  کیف
 عابرش را به طرفم گرفت 

کردم   یکسچشمانش ف  یانداختم بعد نگاهم را تو  کارت  یبه نامش رو  نگاهی
 و گفتم :

 نکن  یبتدست تو ج یتو شهر من یتا وقت  یول یدونم پولدار یم ـ

 خودش را گرفت که قهقهه نزند  یجلو خیلی

 داد و گفت : یینرا پا یشهشدم و او ش پیاده

 من از تو پولدار ترم ؟ یبگ  یخوا یم یعنی ـ

را  یشرو یدبا ینهم یداشت ، برا ینشجواب در آست یک  یشهبشر هم این
  یکردمکم م

 پنجره گذاشتم و گفتم : یرا لبه  دستم

 ترسم درسته قورتت بدن  یم یانرن مرو بده باال دو تا دختر دا یشهش ـ

به سمت   یدمشانه جا به جا کردم و چرخ  یرا رو  یفمو من ک  یدبلند خند  اینبار 
 سوپر مارکت 

*** 
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  برهان

 یادهفرمان مشت شد که پ  یزد و من دستانم رو  یروندستان ُپر از مارکت ب با
که   دیندختر نب یک را با  یخانیبرهان سار ینشوم که به کمکش نروم که کس

من و هلن که مجبور نباشم   یُپر نشود از عکس ها  ینستاگراماز فردا تلگرام و ا
 بدهم  یحیام توض یشخص یزندگ  یبرا

 ق گذاشت ، کنارم نشست و دستم از فرمان رها شد صندو یها را تو خرید

ام را خوردم  یپس ناراحت  یدمسفر را تدارک د ینهلن ا یخوشحال یبرا من
 لبخند زدم و گفتم :

 مهمون نواز... تموم شد ؟ یرازیبه به دختر ش ـ

بود  یدشرا پشت گوش انداخت وهمانطور که چشمش به فاکتورخر  متلکم
 گفت :

 یک یبرا ید... با یمسق بزن یشهنم یدانون خشکم پ یکهت یهتو اون خونه  ـ
 ی رو یور یکخوش رنگ و خوش حالتش را  یموها یکردمم یدهفته خر 

 خودش کرده بود  یخرا مو نگاهم  یختهصورتش ر

 گفتم :  آهسته

 داره  یادر خوب زب یرونب یراز ش ـ

شد   یرهبه من انداخت و دوباره به فاکتورخ  ینگاه   یمسرش را بلند کرد ن  کمی
 و گفت :
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  یدیم یحبر ترج یروندستپخت منو به ب یکردمفکر م ـ

م نرود گفت یشدستم را مهار کنم که به سمت موها یکردمم یکه سع  یحال در 
: 

  یستن یکه حرف   یرتنظ یتو دستپخت ب  ـ

گذاشت بعد سرش را بلند کرد   یفشک  یزد فاکتور را تا کرد تو  یلبخند  نیمچه
 شالش فرستاد و گفت : یر را نرم ز یشموها

 خونه ؟ یمبر  ـ

اش  یرفت را پشت صندل یفشظر  یبه سمت چانه  یار اخت یکه ب  دستی
 یخوددار  یبیوز به طرز عجاما امر اوردم    یدر برابرش کم م  یشهگذاشتم ... هم

 یکچون قرار بود  یدرس یخدا به دادش م یدو قطعا باام به باد رفته بود 
 هفته تمام با من تنها باشد !

 برم ؟ یدکجا با ـ 

 نگاهم کرد و گفت : یقشلبخند عم با

 بهت  یگمبرو م یممستق یابونوخ ینهم ـ

 راه افتادم  یکالفگ   ینزدم و در ع استارت

 یشهکردم و شرا خاموش   ینکالفه ام کرده بود ، کولر ماش  یمشمال طر ع بوی
 برد و گفت: یرونو او با ذوق دستش را ب یدمکش  یینرا پا
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 ینها باال باشه ، تو هم هم  یشهش  یفهح  یشهم  یهواش عال  یراز ش  یشب ها  ـ

 ؟ یکنیفکرو م

تم دانس یخودم هم نم یدانست حت  یکردم ، او درد مرا نم  ییدلبخند تا با
  یدمافسار بر  یکدفعها چر 

اش خالص   یذهن  یها  یمسافرت آوردم که از آن شهر و آلودگ   یناو را به ا  من
 خودم برسم  یشود نه که به خواسته ها

 یقعم ینفس ها یکردنگاه م یابانهانگاهش کردم ، با شوق به خ یچشم زیر 
ن با آ  یکردمو من خدا خدا م یو حالش خوش بود و لبخندش واقع یکشیدم

 ینم یرشوجه از خ یچند وگرنه به هخوشش هوس آواز به سرش نز  حال
 گذشتم !

سوخت و گردنم مثل چوب  یم یچشمانم از خستگ  یدیمخانه اش که رس به
  یدادخشک صدا م

 را باز کرد  یاطشد درب ح پیاده

خانه باغ خوش ساخت و فوق العاده ، از آن دست خانه ها که من خوشم   یک 
 یامدم

  یددر را بست و به سمتم چرخ یدکش  یینلوال در را پاو او شدم  پیاده

  یخوش اومد ـ

  ینجاچقدر با صفاست ا ـ
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 لب گفت : یر و ز یزداطراف نگاه کرد ، چشمانش برق م به

  یشهروز که بشه با صفا ترم م ـ

سمت صندوق رفت که چمدان ها را بردارد که مانعش شدم و خودم انها  به
 زنگ خورد   یلمرا بردارم که موبا  یدخر   یها  یسهشتم تا کرا به داخل بردم و برگ

 بود  زانیار 

 ؟ یسالم داداش چطور ـ

 تو ؟ ییسالم کجا ـ

 اومده ؟ یشپ یمشکل یستمن یهفته ا یهگفتم که  ـ 

  یفهنه همه کارا رد ـ

 مکث کرد و گفت : بعد

 ! یستن یهفته ا یههلن هم صبح زنگ زد گفت  ـ

 شت ؟منظور دا، حرفش  یدملبم را جو گوشه

  یمبگو  یتفاوت   یکردم با لحن خونسرد و ب   یدادم و سع  یرونرا آهسته ب  نفسم

 گرفته ، چند روز دور باشه براش بهتره   یخوب  یمتصم ـ

 : یدخط سکوت شد و بعد پرس یهم ان سو باز 

 ؟ یتو ازش خبر ندار ـ

 و بالفاصله گفتم : یدمگز   لب
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 م ؟ازش خبر داشته باش یدمن ؟ ... چرا با ـ

 نگرانشم  یلیخ ـ

  یشهداره حل م یاز زمان ن یکمبه  ـ

چرا من و هلن  ینکهفرو کردم ، ا یمموها یکه قطع شد چنگم را تو  تماس
 سوال داشت ...  یجا یمپنهان کرد یاو رو یار ارتباطمان را از زان

 آشپزخانه گذاشتم و به سالن رفتم  یرا تو یدخر  یها کیسه

  یدمباز اتاق د یمهدر ن ین، او را ب یامدم زمزمه اش ینبود اما صدا هلن

 چمدانش زانو زده بود  جلوی

توانستم چشم   یبودم و نم یستادهسالن ا  یانجان م  یب   یمن مانند مترسک   و
 از او بردارم 

 دانستم مرگم چه بود  نمی

 یروح  یتام کجا رفته بود ؟او اول و اخر مال خودم بود اما با وضع خودداری
امشب سندش   ینقرارش دهم وگرنه هم  یدیجد  یطر شراخواستم د  یاش نم

 ...!  یزدمرا به نام خودم م

 *** 

  هلن

 شدم  یدار از خواب ب یقمر  یک  یصدا با
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  یدمشره اتاق داز هم فاصله گرفت و پشت پنج یمها پلک 

 یگشوده شد ، دست دراز کردم و از همان دور انگشتم را رو  یبه لبخند لبم
 یک ها نزد  یبه قمر   یشدگاه نم  یچبود چون ه  میها  یعادت بچگ   یدمسرش کش
 نوازششان کرد  یشد و واقع

،  یکردکرد و نگاهم م  یکوریتخت نشستم و او صورتش را  یلبه  آهسته
 و رفت  یدکردم پر   یزانرا از تخت آو یمکه پاها  ینهم

 بچه ها اخم کردم و گفتم : مثل

 نداشتم که ... یتکار ـ 

 بود  یدهتخت پشت به من خواب یسوکه آن  یدم، برهان را د چرخیدم

و او نگاهش  یمتخت دو نفره بابا را آماده کردم که هردو آنجا بخواب دیشب
 : بود گفت یکه کامال جد  یتخت ماند و با لحن یرو

 بخوابم ؟ یاتاق بغل یمن تو یشهنم ـ

 کشاند   یبحث را به شوخ  یا یانهاز تعجب باز ماند و او به طرز ناش دهانم

م از تخت پدرم شرم کرده اما بعد که خواستم لباسم را بپوشم به کرد  فکر   ابتدا
خواسته اتاق بغل بخوابد ،  یچه م یکه برا  یافتمشد و من در یدناپد یکباره

 بودم ... یختهرا برانگ یخانیجناب سار یالته تمامن ناخواست

  یدگفت و پشت به من خواب  یر هم به اتاق امد شب بخ بعد

 لب گفتم : یر لب نشاندم و ز یرو یدجنستم ، لبخند ببه او انداخ نگاهی



  

 
267 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ؟ یخواب  یم یکنیبرات دارم اقا برهان ... به من پشت م ـ

شدنش زود بود  یدار ب ینکنم هنوز برا یدارشاتاق را ترک کردم تا ب آهسته
 کرده بود   یرا رانندگ  یروز تمام د

 ینهم یراد ببو ییمغازه نانوا یک دو کوچه باالتر  یدانستمکه م ییآنجا تا
 زدم  یرونتازه از خانه ب یبربر  یدخر  یو برا یدملباس پوش

 یوار ها به در و د  یوانهو مثل دطولش دادم    یدو کوچه فاصله را به قدر  همان
به خانه برگشتم   یو خرمالو و نارنج نگاه کردم که وقت   یلخانه ها و درختان ازگ

 د نخورده بوتکان هم  یشاز جا یگذشته بود و برهان حت   یساعت  یک 

پنجره آشپزخانه   یر ز  یز آشپزخانه رفتم ، ضبط دو کاست پدرم هنوز گوشه م  به
 بود 

شروع به خواندن  ینرا فشردم و مع یدکمه پل یدبا تردرا دراز کردم و  دستم
 کرد 

 آهنگ ... ینهوس بود و بابا عاشق ا آهنگ

ه عقب ب و یختمفنجان ها ر یداغ را تو یر صبحانه را فراهم کردم و ش میز 
 ! یستادقلبم ا یلحظه ا یبرگشتم و برا

  یکردداده بود و مرا تماشا م یهتک یوار به د برهان

 ام گذاشتم و گفتم : ینهس یرا رو دستم

 اوف زهره ترک شدم  ـ
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از   یکیگرفت و جلو آمد پشت    یوار اش را از د  یهرا گسترش داد ، تک  لبخندش

 ها نشست و گفت : یصندل

 اته ؟!روح باب یفکر کرد ـ

 حواله اش کردم و گفتم : یغره ا چشم

 ازم ؟ یگرفت   یستگاها ـ

 دهانش چپاند و گفت : یتو یر نان و پن یا لقمه

 من غلط بکنم  ـ

 به من انداخت و گفت : یقیاش را فرو داد نگاه عم لقمه

 ؟ ینداشتم ، ناراحت شد یبه خدا قصد ـ

که با   ت چنار کنار پنجرهو نگاهم را دادم به درخ  یدمگرم نوش  یر از ش  یا  جرعه
  یدمال یشاخ و برگش را به پنجره م یمهر نس

 گفتم :  آهسته

 نه  ـ

به من انداخت و  یرا از صورتم کنار زد و نگاه ُپرمحبت  یمدراز کرد موها دست
 گفت :

 ؟ یدینون تازه خر  یک  ـ 

 را در دل کره فرو بردم و گفتم : چاقو



  

 
269 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
  یبود یدهابهمون موقع که تو همچنان پشت به من خو ـ

 و گفت : یدرا دزد نگاهش

 خسته بودم  یلیخ ـ

 رو بود ... یمبود اما دستش برا خسته

 اش را پر کردم و او گفت : یچا یک کمر بار  استکان

 بوده ؟ یمهندس معمار خونتون ک  ـ

 ام را باال دادم و گفتم : شانه

 بودم  یومدهن یان به دناون موقع هنوز م یدونمنم ـ

 خانه انداختم و گفتم : یوار و در به در حسرت با نگاهی

 و هشت سالشه  یستب ـ

 گفت :  یزددرش موج م یطنتکه ش  یلحن با

 خونه بود اره ؟ ینتو ا یدمکه تو عکست با بابات د  ی... اون استخر  ینمبب ـ

شدم  گذاشتم به سمتش خم  یز م یگل کرد ، ساعدم را رو  یطتنمهم ش من
 کردم و گفتم :  یکسچشمان مشتاقش ف یچشمانم را تو

  ینهزم یر اوهوم ... ز ـ

 به جلو خم شدم و گفتم : یشتر جلو دادم ب یبندهرا فر  لبانم

 هوس شنا به سرت زده ؟ ـ
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 خواستم  یرا م ینرفت و من هم یاز صورتم کنار نم نگاهش

 به او منتظر جوابش ماندم  یرهو خ یدملبم را گز  گوشه

 *** 

  برهان

چشمانم  یاش تو یخوش فرمش و ناز ذات چشمان خوش حالتش ، لبان  با
 زل زده بود 

 بود  یرممکنغ یدختر خوددار ینهمانجا فاتحه خودم را خواندم ، کنار ا و

  یدکه پرس  یدمرا شن صدایش

 هوس شنا به سرت زده ؟ ـ

؟ مگر نه که به هم  یکدیگریمر نه که ما عاشق مگ ٬یمرا گاز گرفتم که نگو زبانم
 ؟!! یمهست؟ پس منتظر چه  یمحالل

 ، آهسته گفتم : یدمخودم را جلو کش کمی

کم ناز به خرج بده تا دوتامونو   یدرست ... عاشقتم درست ...ول یخوشگل ـ
  یتو دردسر ننداخت 

 عقب برود گفت : ینکهرا باال داد و بدون ا یشابرو یتا یک 

 ر ؟دردس ـ

 محبوب من قصد جانم را کرده بود  ینکهمثل ا نه
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 دادم و گفتم : یهتک یرفتم به صندل عقب

  یمبر  ـ

 ـ کجا ؟ 

 استخر ـ

و با خودم اعتراف کردم هلن تنها   یدلرز  یش، دلم برا  یداز چشمانش جه  برقی
  یگذرادم یر من تاث یحد رو ینست که تا ا یدختر 

 *** 

  هلن

ام  یمیباز کمد قد یدرها یبعد استخر پر از آب شده بود و من جلو ساعتی
زل زده  یدمسفرمان پوش ینکه در آخر   یاهیس یدسف ویبودم و به ما یستادها

 بودم 

 عکس دو نفره من و بابا بود  یکه تو  همانی

 رفت  یچشمم کنار نم یخندانم در آن زمان از جلو تصویر 

اب افتادم   یتو  یقورباغه دست و پا چلفت   یک هوا هلم داد و من مثل   یب   بابا
تا بابا   یزدمست و پا مد  و  یخوردمرفت ، پشت سر هم آب م  یادمو شنا کردن  
  یدبه دادم رس

 گوشم است   یقهقهه اش تو هنوزصدای

 هم فشردم و آن  را پس زدم و لباس قرمز رنگم را برداشتم  یرا رو چشمانم
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پارچه اش  یسبز تابستان  یبه گل ها ی، دست  یستادما ینهو جلو آ  پوشیدم

  یدمکش

 د شد هادم بلنآه از ن یارو یاداوریحرف نداشت ، از  یارو سلیقه

 تنگش بود اما او چه ؟ دلم

 ... یراحت  ینرا زده بود به هم یدمق یلدل بی

سرم جمع کردم و با کش بستم  یرا باال یمرا قورت دادم و تمام موها بغضم
  ییناز برهان نبود ، زودتر از من رفته بود پا یخبر 

خر و انجا است ینزم یر خورد به ز یم یمنحن یپله  یک راست سالن  سمت
 بود 

 داده بود  یهراه پله تک یچوب  یو به نرده ها یستادهپله ها با  ا یینپا برهان

 رفتم گفتم : یم یینکه پا  همانطور 

 ها  یلهاستخر تعط یتو یلموبا ـ

 تر از من گفت : یطونش یو با لحن یرفتاز من کنار نم نگاهش

 ضد آبه  ـ

 یکردمخودم حس م  یبه او به سمت استخر رفتم و گردش نگاه او را رو  پشت
 از پشت سر  یحت 

 م آب تکان تکان داد یرا تو یماستخر نشستم  پاها ی لبه
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استخر  یاش را از نرده ها گرفت و آرام جلو امد و آنسو یههم باالخره تک او
  یستادا

 برامده ... یبک نداشت اما چهار شانه بود با بازوها سیکس

 م و گفتم :آب بپرد خودم را جمع کرد یتو ینکهاز ا قبل

  یشهم یآب استخر خال یگنده ا  یلینه تو رو خدا برهان نپر خ ـ

 یبه من خورد و صدا یاز آب شالق  یو موج  یدآب پر  یزد تو یثیخب لبخند
 و خنده ام همزمان شد  یغ ج

و آهسته به  یدبه چشمها و صورتش کش یاورد ، دست  یرونرا از آب ب سرش
 طرفم شنا کرد 

 طرفم گذاشت و گفت : انش را دوشد ، دست یکمن نزد به

 تو آب ؟ یایب یخوا ینم ـ

به مژه  یرهبود را باال دادم و خ یدهاش چسب یشانیکه به پ  یسیخ موهای
 اش گفتم : یدهو به هم چسب یسخ یها

 جام خوبه  ـ

 را دور کمرم قفل کرد و گفت : دستش

آب  یانمرا به م یو به چشم همزدن  یمن باش یشجات خوبه که پ یوقت  ـ
  یدکش
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مرا باالتر از خودش نگه داشت ، دستان  یمو باال آمد یمخورد چرخی

 خواستم ! یهمه خوددار بودنش را نم ینبود  و ا یچیدهرا پ قدرتمندش

 و گفت : یدمرا بوس اشگونه

 نکن  یطونیش ـ

انداخت   یرمنگذشت که گ  یزیو چ  یدمآب لغز  یر و به ز  یدمهم  تمام خند  من
 آب مان را دوست داشتم  یانم یها یطنتش ینو من هم

 امد یرونتنه مان از آب ب یمهمراه خودش به گوشه استخر برد و ن مرا

 و او دست دو طرف صورتم گذاشت ،   یدمکش  یقیعم نفس

  نجواکرد

 هلن ؟ ـ

کس به مانند او مرا   یچه یمگو  ی؟ حاال م یکردم یانب یبابودم هلن را ز گفته
  یزدصدا نم

 لبم را باال ببرد که ضربان ق  جوری

 جونم ؟ ـ

  یرینم یشموقت از پ یچبگو ه ـ

 کردم   زمزمه

 من با تو آرومم  ـ
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  یری، نم یمون  یبشه م یبگو هرچ  ـ

 نفسم بنده بهت  ـ

  یقول بده تا تهش مال من ـ

 تو ... تا اخرش  یهمه من برا ـ

 ... یدرا بوس امگونه

 *** 

  برهان

اش را به من چسبانده   یو او صندل  یمبودخانه باغ نشسته    یباصفا  یوانا  توی
 آغوشم  بود  یو عمال تو

برگ درخت گردو   ینکه باال تر   ینیبرگرداندم و ح یز شربت را به م  یخال  لیوان
 گفتم :  یکردمرا نگاه م

 زنگ زد  یار زان ـ

 و گفت : 

 ؟ یکِ  ـ 

 گرفت   ی... سراغتو از من م یشبد ـ

 ت :سرش را باال داد نگاهم کرد و گف مقداری

 ؟ یگفت   یتو چ  ـ



  

 
276 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 اش  گفتم : یاش را باال دادم و بدون توجه به نگران  چانه

 از تو خبر داشته باشم ؟!  یدمن چرا با ـ

 : پرسید

 برات مهمه که نفهمن؟ ـ

دوستان قابل اعتماد   یار و زان  یاسوال چه بود ، رو  یندانستم جواب ا  ینم  واقعا
 من بودند 

  یمونبم ینجوریهم یخوادـ من دلم م هلن

 و او گفت : یدمرا بوس یشموها یو من رو یچیددورم پ دستانش

 دوست دارم  یلیرازو من خ ینخودمون ... ا ینرازه ب یهمثل  ینا ـ

ذهنم گم شده بود و من  یانبود م یحرف دل من بود در واقع همان  حرفش
خواستم ... با  یمان را م یعشق پنهان  ینگشتم ، من هم ا  یبه دنبالش م

 دل جان و 

 گفت :   آهسته

 ؟ یمبخواب یمبر  ـ

شد   یزاندور کمرش حلقه کردم از جا کندمش و او از گردنم آو یشتر را ب دستم
 به ساختمان رفتم ... یدمکش  یاو را نفس م یکه بو  یو من در حال

ماندم و تک  یکنارش م  یداو را به من وصله زده بود با یر که دست تقد  حاال
 بستم  یرا م یشخم هاتک ز 
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 ذره خرجش کنم  ینحاال بود که عشقم را تا اخر  ینهم قتشو

 دوباره کمر راست کند  تا

 بودم  یدهکه مانندش را ند  یهمان دخترقدرتمند بشود

   بشود

  یلرزانداز ته دلش چهارستون قلبم را م یکه خنده ها  یهلن همان

 ، دستانم را ستون تنش کنم  یستمبا باید

  یرمتانش را محکم تر بگدس باید

 برگرداند  یفشخدا کارش را بکند و ارامش را به جان نح تا

 *** 

  هلن

 یلشگذاشتم ، موبا  یز م یرا رو یوهکه باال آمد بشقاب پوست م  یلمف تیتراژ 
 خواند  یرا م ینستاگرامشپست آخر ا یدستش بود و داشت کامنت ها

  از کامنتها جلب شد و از وقاحت ان دختر چشمانم گشاد شد یکیبه  نظرم

 کامنتها را خواند   یهبود بق یدهانچه د یالخ یبرهان نگاه کردم ، ب  به

 و گفتم : یختمر یمصدا یکه به دلم چنگ زده بود را تو  حسادتی

 ؟ یکنیدخترا رو بالک نم ینچرا ا ـ

 نگاهم کند گفت : ینکها بدون
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 کدومشون ؟ ـ 

 کردم   یشصدا شاکی

 برهان  ـ

خنده   یر خودش را گرفته بود به ز  یجلو  سرش را چرخاند و نگاهم کرد ،  اندکی
 حرصم گرفت اخم کردم و گفتم : یشتر نزند و من ب

 ؟ یخند یتو م یدهم یشنهادعلنا داره بهت پ یشعور دختره ب ـ

 ؟ یدمخند یمن ک  ـ

 

 را نشان دادم و گفتم : لبش

 ! یخند یم یدار ایناها ـ

 و گفت : یدبلند خند اینبار 

 ؟  یگ م یچ  ینیرو بب یرکتااگه دا ـ

باال تر از  یادخترها چشمشان دنبال او باشد  ینکهجوش آوردم ، فکر ا واقعا
 اورد  یبا او خلوت کنند قلبم را به درد م یالشانان در خ

 دادم  یهمبل تک یرفتم و به پشت  عقب

 مبل گذاشت ، و گفت : یدستش را پشت سرم رو یدرا جلو کش خودش

 هلن خانوم حواست هست چقدر عاشقتم ؟ ـ
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نگاهم نشست   یبرد چانه ام را باال گرفت چشمان نافذ و خوشرنگش تو  دست

 و من گفتم :

 کس حق نداره تو رو تصور کنه !!  یچه ـ

 اش چسباند و گفت : ینهرا به س سرم

 سادتت ح ینا یبرا یدمجون م ـ

 گرفت ...  یرا به باز یمموها و

بود و در  مایو خوش س یپمشهور و از ان مهم تر محبوب بود ، خوش ت او
 یدندکش  یم  یغج  یشو دخترها کشته مرده اش بودند ، برا  یکردم  یاجرا طناز

 یامدمکنار م  یدمن بودم که با ین... ا یکردنددر سرشان تصور م  یها یالو خ
  یهر سخت که بود با   ی، هرجور

 برهان ؟ ـ

 بله ؟ ـ

 و گفتم : یدممرتبش کش یابروها یرا رو انگشتم

 ؟  یرونب یمبر  ـ

 ساعت دو شبه  ـ

 گشت و گذار   یبرا یدهخلوته جون م یراز ش یابونایاالن خ ـ

ها را  یاباناو نشسته بودم و با هم خ ینبعد من پشت فرمان ماش ساعتی
  یکردیمو آهنگ گوش م یمگشت  یم
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  یکردو ما را غرق لذت م یچیدپ یم ینماش یپاک وخنک تو هوای

لب با اهنگ  یر و ز یبردم یرونباز سانروف  یکرددستش را دراز م یگاه   برهان
  یکردم یهمراه 

  یدهداش چطور حال مرا سامان م یدانست با مهربان  ینم او

بلعم و جان   یرا م  یکردم  یقکه به وجودم تزر  یدانست که ذره ذره عشق   نمی
  یرمگ  یم

  یامدمبه خودم م یدنوبت من بود با حاال

  یکردمرا جمع م یمها یدلخوش یدهاز هم پاش یها تکه

  یزدمم وصله

  یکردمامن پنهانشان م ییجا و

 خودم و او ... یبرا تنها

 *** 

 یدهرا ند یگر گذشت و همد  یپانزده روز م یمبه تهران بازگشته بود یوقت  از 
  یمبود

  یزمو من به رستوران عز  یکردم یدگیعقب مانده اش رس یبه کارها او

 تا شب دفتر است  یدانستمبود و م یکشنبه

 کنم ...  یرشخواستم غافلگ یدر سر داشتم ، م یا برنامه
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 ییو بعد موادغذا یدمخر  یدرز سف یزدم ، از گلفروش یروناز رستوران ب زودتر 
 ودم برسم و بعد به خانه اش بروم داشتم به خانه ام رفتم تا به خ یاز که ن

 ینمکردم و شلوار ج  یمختصر  یشرا خشک کردم ، آرا یمگرفتم ، موها  دوش
 به صدا درامد  یفونبستم که زنگ آ  یشتم دگمه اش را مدا یدمرا پوش

  یستادمراه ا ی یانهرفتم و م یینپله ها پا از 

به دلم چنگ  یمانند بچه گربه ا یافتاده بود ، دلتنگ  یفونآ  یرو یارو تصویر 
 زد 

 را فشرد  یفونا یلرزانم شاس دستان

 شد ام چند برابر  یدلتنگ  یباشصورت ز یدنکه وارد شد با د  رویا

 کم شود و بعد سالم کردم   یمگلو  یدهانم را قورت دادم تا از خشک  آب

د اما لبخند زدم و ز  یشهر یمبغض درگلو یدماشک را که در چشمانش د برق
 گفتم :

  یخوش اومد ـ

  یدبود چون جلو امد و به اغوشم کش ینانگار او منتظر هم و

ز چشم من سقوط ا  یفشردم و او هق هقش بلند شد و اشک   یصانهرا حر   تنش
 کرد 

 گفت :  یهشانه ام گذاشته بود و با همان حال گر  یرا رو سرش
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 یبرا یرهبم یاهات ... رو ییتنها یبرا یرهبم یادلت ... رو یبرا یرهبم یارو ـ

 ات  یمهربون 

 را نوازش کردم و او گفت : کمرش

نگاه کردنت رو نداشتم   یبهت بودم چون رو  یچون تو  یومدمچند روز ن  ینا  ـ
 هلن  ینماز روح پدرت هم شرمگ یمن حت 

 را از شانه ام بلند کرد دستانم را گرفت و گفت : سرش

رو  یممردم ... مر  یاومدم م یم یرتر روز د یهاگه  یاورددلم طاقت ن یگهد ـ
 مگه نه ؟ یبخش ینبخش اما منو که م

 از او ناراحتم ؟  یکردگفت ، فکر م  یپرت م داشت

ادغام   و نگاهمان با هم  یدمتم صورتش را باال کشچانه اش گذاش  یر را ز  دستم
 شد 

 از تو ناراحت باشم ؟ یدبا یچ  یبرا ـ

 خواهر من بود  یممر  ـ

 پراز اشک شد و گفتم : چشمانم

 اون خواهر تو بود و مادر من ... ـ

اشکم را  یع را لرزاند سر  یارو یچانه  یدجه یینکه از چشمم به پا  یاشک  قطره
 پاک کرد و گفت : 

  یشهخراب م یشتنکن تو رو خدا آرا یهر گ ـ 
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شوخ طبع و خنده رو  و تمام  یاهمان رو ین، ا یدمبه حرفش خند یهگر   انمی

به من برگشته بود و  یکماههوقفه  یک بود که بعد از  یادن ینخانواده من در ا
 خنداند  یم یهگر   یانحاال مرا م

  یگهمن برم د ـ

 را گرفتم و گفتم : دستش

 ؟ یکجا بر  ـ 

مفصل   یگهروز د  یه  یرونب  یبر   یخوا  یآژانس دم در نگه داشتم ... تو هم م  ـ
 یشتپ یامم

 و زمزمه کرد  یدهم گونه ام را بوس بعد

 خوش بگذره ـ

 منتظر نماند و رفت ... یگر سرتکان دادم و او د یدمخند یطنتشش از 

 نبرها  یصورتم نقش بسته بود به خانه    یرو  یاکه با آمدن رو  یقیلبخند عم  با
 رفتم 

 یایدبرهان م یپارک کردم که وقت  ینگ قسمت پارک ینتر  ییرا انتها ماشینم
 نشود  ینممتوجه ماش

ها و دسته گل را برداشتم و وارد اسانسور شدم ، با ارنج دگمه طبقه را   نایلون
 فشردم 
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کارها   یدهجنباندم تا نرس یدست م یدام انداختم ، با یبه ساعت مچ  نگاهی

 را انجام دهم 

و  یندر انداختم وارد شدم و خانه اش به بدتر  یرو یدبود کل یهر سخت  با
 حالت به من رخ نشان داد  ینشلخته تر 

  یدماز نهادم بلند شد و نال آه

 شلخته آخه ؟ ینقدهمرد ا ـ

 کردم   یزانآو یجاکفش یو مانتو را تو شال

زخانه و از همان آشپ یدمگلدان چ  یکوتاه کردم و تو  یشاخه گلها را کم ابتدا
 ینشسته را تو یمورد عالقه اش را بار گذاشتم ، ظرف ها یشروع کردم غذا

که   ییکردن سالن و اتاق ها پرداختم و در اخر لباسها  یز و به تم یدمچ ینماش
، همان چند دست   دمجا دا  یشاز کمد ها  یکیخودم اورده بودم را گوشه    یبرا

 دم بو یدهاو خر  یلباس که مخصوص خانه 

 رفتم  یسبه خورش زدم و بعد به سرو یه برگشتم سر آشپزخان به

 یرونب  ییو خواستم از دستشو  یدمشاخ شده ام کش  یبه موها  یدست   ینهآ   توی
برگشتم و  ییبه دستشو یار اخت یو من ب  یدچرخ یدر ورود یرو یدبروم که کل

 در را بستم 

  یدمسرحال برهان را شن صدای

  ییدبفرما ـ
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  دختر  یک همراهش بود ...  کسی

 و بعد که گفت : یدمخنده آهسته دختر را شن صدای

  یادم ییغذا یبرهان چه بو یوا ـ

که   یزیچ یندر را باز کردم و به اول یدور شده بود و من آهسته ال صدایشان
برداشتم و با همان  یعمل کردم مانتو و شالم را از جا کفش یدبه ذهنم رس

 زدم  یروناز خانه ب یرو فرش یصندل ها

، هنوز باور نداشتم  یداسانسور پرت کردم و بالفاصله اشکم چک یا تور  خودم
  یزدم یادفر  یز ر یک و عقلم 

 ؟ یمثل ترسو ها فرار کرد چرا

 ؟ ینماند چرا

 ؟ یاز حقت دفاع نکرد یشانچشم در چشم هردو چرا

 رفتم  ینمه سمت ماشاسانسور درامدم و ب از 

 ممکن بود ؟ چطور 

 دختر ؟ یک با  برهان

 خودش بود  یرایگ  یپشت سر خوانده شد ، صدا از  نامم

 اما برنگشتم  یستادما ینمقدم مانده به ماش چند
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 یده... حتما از پله ها به دنبالم دو  یش، نفس نفس زدن ها  یشقدم ها  صدای

 بود 

 : شد و همزمان گفت یدهچپم به عقب کش دست

 ؟ یریکجا م ـ 

 یرتشکم افتاد حاز ا یسطرفش چرخ خوردم و نگاهش که به صورت خ به
 درمانده گفتم : ییکرد ، دهانش باز ماند و من با صدا

 اشتباه کردم اومدم ... یکنم ول  یرتخواستم غافلگ یم ـ

جمله ام را ادامه ندهم کف دستش   ینکها  یهم فشرد و برا یرا رو  چشمانش
 یدکوب  یچشمانم م  یچشمانش را تو  یخکه م  یدهانم گذاشت و درحال  یرا رو

 گفت :

 خدا خواهرمه  به ـ

 وا رفتم  یواقع یمعنا به

  یدمصورتم گذاشتم و نال یدو دستم را رو و

 ...آبروم رفت  یوا ـ

 ام گرفت  یهاز قبل گر  یشتر ب و

 را پاک کرد و گفت : یمرا از صورتم برداشت اشک ها دستم

 باال  یمبر یاب یستمهم ن ـ
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 عقب رفتم و گفتم : قدمی

  یامب یتونمنه نه نم ـ

 ش را خورد و گفت :ا خنده

  یمبر  یاب یستن یکنیکه فکر م  یبهار اونطور ـ

 زدم  یهگر   یر دهانم گرفتم و دوباره به ز یرا جلو دستم

مدار بسته  یندورب یدتا در د یدکش  ینمآمد دستم را گرفت به سمت ماش جلو
 و گفت : یدو بعد به آغوشم کش یمنباش

 آخه ؟ یکنیم یهچرا گر  ـ

 گرفته گفتم :  یاش با صدا ینهس توی

 گند زدم برهان گند زدم  ـ 

 دستان بزرگ و مردانه اش  و گفت : با

  یکنیم یهگر   ینطور نشده که ا یزیچ ـ

 را پاک کردم و گفتم : یمرفتم اشک هاگ  فاصله

 توام برو خواهرت تنها نمونه  یرممن م ـ

  یمبا هم بر  یاب ـ

 ... االن نه  یکنمنه خواهش م ـ

 و گفت : فرستاد یرونرا ب نفسش
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  یغذا پخته بود ـ

 و گفتم : یدمزدم ، خودم را کش دادم چانه اش را بوس یکم جان   لبخند

 نوش جونتون  ـ

 یکه درش دلتنگ   یو با نگاه   یدرا باز کنم که دستم را کش  ینماشدرب م  خواستم
 گفت :  یزدموج م

 ؟ یدمتچند روزه ند یدونیم ـ

 منتظرجواب من نمان و گفت : و

 ؟ یکرد  یچه فکر در مورد من  ـ

 زمزمه کرد  آهسته

 معرفت  یب  ـ

 و گفتم : 

 خب ؟ یکنممنو ببخش برهان جبران م ـ

 گفت :  یطنتلبش باال رفت و پر ش گوشه

  یایاز خجالتم درب یاساس یدبا ـ

 به خنده انداخت  یشتر ُگر گرفته ام او را ب  یگونه ها  و

 *** 

  برهان
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  یدخانه را پشت سرم بستم و بهار پرس در 

 ؟ یومدن ـ

 برگرداندم و گفتم : یرا به جا کفش کفشم

 نه  ـ

 چرا ؟ ـ

 ناراحت بود  یلیخ ـ

 ؟ نجامیچون من ا ـ

را با کف دست بهم  یشو او سرش را باال گرفت ، موها یستادما جلویش
 و گفتم: یختمر

 اشتباه کرده بود  یالچون خ یومدن ـ

 ه ام گرفت بود خند یختهبه هم ر ینطور هلن که ا یافهتصور ق از 

 فشرده شد  یشبودند ... دلم برا یشانسرجا یماتاق رفتم همه لباسها به

 بود ، غذا پخته بود ... یدهخانه را مرتب کرده بود ، گل خر  تمام

 سبد لباس چرک ها پرت کردم  یشرتم را از تنم کندم و با حرص تو تی

 لبخند زدند  به من یشاز کمد ها را باز کردم و چند دست از لباسها یکی درب

  یدمبهار را شن یو صدا یستادما ینهجلو ا یدمشرتم را پوش تی

  یباش یبا کس یکردمفکرشم نم ـ
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 تنم صاف کردم و او گفت : یشرت را تو تی

 ؟ ینمشبب یازش عکس دار ـ

 نه ندارم  ـ

 ؟ ینعکس با هم ننداخت یهتو وهلن  یعنی ـ

  یدمسمتش چرخ به

  یمندار بهار دلت خوشه ها معلومه که ـ

 کرد و گفت :  نچی

 عکستون پخش شه ؟ یترسی؟ م یخودت ساخت  یبرا یهزندگ ینما ـ

 عکس  یهنه از پخش شدن  یترسماز عواقبش م ـ

 یام نم  یعکس جفت   یحتاز من به تو نص  یحق با تو باشه ول  یدشا  یدونمنم  ـ
دلت تنگ شد به  یازش داشته باش که وقت  یعکس تک  یه یریننگ یرینگ

 نه به لباساش  یه کنعکسش نگا

 رفت و گفت : یروناز اتاق ب و

 دستپختش فوق العاده ست  یاب ینمچ یم یزوم ـ

  یرفتم یینپا یمرا فوت کردم و عمرا ان غذا از گلو نفسم

 *** 

  هلن
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ازت نداشتم نشونش   یاما من عکس  ینهخواست تو رو بب  یدلش م  یلیبهار خ ـ 

 بدم 

 و گفتم : خندیدم

 ؟ یخب چرا نداشت  ـ

  یدجواب گذاشت و بعد آهسته پرس یرا ب  سوالم

 ؟ ینجاا یایم یک  ـ 

 و گفتم : یدمگز   لب

 پنجشنبه خوبه ؟ ـ

 و گفت : یدکش  خمیازه

 که !  یستمن ـ

 ؟ ییکجا ـ 

  یشهکه اگه نرم بد م  یمهمون  یه ـ

 به شانه ام کوفت و گفت : رویا

 تو ؟ ییکجا ـ 

 و گفتم : امدم یرونام با برهان ب یفکر مکالمه تلفن از 

 هان ؟ ـ

 نه ؟ یا یایم یگمم ـ
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 ؟ یگیپنجشنبه رو م یهمون مهمون  ـ

  یگهآره د ـ

 انگور از خوشه جدا کردم ، دهانم انداختم و گفتم : یا حبه

 یاهمه  یاون مهمون  یاخه ؟ تو یامام کجا ب یمن نه معروفم نه ادم مهم ـ
 ... یابرنامه ساز  یاخواننده  یا یگرنباز

 و گفت : یدکشرا جلو   خودش

و از همه مهم تر  یریم یار چون به دعوت زان یستاصال مهم ن یگیکه م  ینا ـ
  یقابل اعتماد

 ؟ یهمنظورت از قابل اعتماد چ ـ

 زد و گفت : چشمکی

  یلهتعط یو عکس و خبرساز یلمف ینکها یعنی ـ

  یارهدرتون ب یادباشه ب یکیاگه گرفتن تون  ینبابا خودتون بر  یامُنچ نم ـ

 و گفت : یدخند ندبل

 مبتذل  یمهمان  یکدر  یخانیبرهان سار یریبشه دستگ یتر فکر کن ت یوا ـ

 را از داخل گاز گرفتم و او گفت : لپم

  یرنکه بخوان ما رو بگ  یکنیمنم یرقانونیکاره غ  یچما ه یشوخ  یب  یول ـ

 ؟! یمبپوش یحاال چ  ـ



  

 
293 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
تو روحت   یا  یمگوشم بگذارم و بگو  یباعث شد دستانم را رو  یدکه کش  جیغی

 ؟ یکنهتو رو چطور تحمل م یار زان یارو

  یممن نشسته بود یکمد لباسها  یبعد جلو ساعتی

تخت انداخت  یمرا پرو کرد و دوتا را برداشت رو یتمام لباس شب ها رویا
 و گفتم :

 کدوم بهتره ؟ ـ 

دوتاش مال خودت هرکدومو دوست  یدمکدومو تا حاال نپوش یچمن ه ـ
 بپوش  یداشت 

 گوشه کمد بود ...  یرهان نگاهم به لباس گلبهب یریمن با فکر غافلگ اام

*** 

دامن   یها  ینچرخ خوردم و چ  ینهآ   یلباسم را دوست داشتم ، جلو  یحمل  رنگ 
 ینبود و هم یپف دار لباس مرا به شوق اورد ، لباس شب بلند و ساده ا

 کرده بود   یرشو چشمگ یباز یسادگ 

ردم و فقط چند شاخه را از جلو رها کردم و را پشت سرم جمع ک  یمموها  همه
 بود  یدهمتفاوت بود با آنچه برهان تا به حال د یشمآرا

 یده برهان زودتر از ما رس یکردمبه دنبالم امدند و من خدا خدا م یاو رو زانیار 
 شود  یلام تکم یریباشد که غافلگ
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ارد سالن ت به دست کردم و وکوچکم را دس  یفدادم و ک  یلشالم را تحو  مانتو

 یدهند یکجاخوردم چون تا به حال ان تعداد از افراد معروف را  یکهو  یمشد
 یبزرگ  ینکدام به ا  یچرفته بودم ه یار و زان یاکه قبال با رو  ییها یبودم مهمان 

 نبود ...

من در سالن چشم دواندم و با   یکردندم  یکه آن دو با همه احوالپرس  یحال  در 
 ... یختم رقلب یدنشد

 یبه تن داشت که با رنگ چشمانش هماهنگ   یخوش دوخت   یشمیار  شلو  کت
 کرده بود   یداپ یرینظ یب 

 یکیشلوارش برده و لبه کتش به عقب رفته بود و با  یبدستش را در ج یک 
 بود  یدرحال خنده و شوخ  ینماس یها یستاز آرت

  یدکرد و او چرخ  یشصدا یار زان یمتر که شد نزدیک

به  یر مات و متح یهچند ثان یش به من افتاد و براچشم یار و زان یااز رو بعد
 من نگاه کرد ...

رفتار کند ، با آنها که خوش   یکرد که عاد  یداد و سع  یار بعد نگاهش را به زان  و
 کامال خونسرد گفت :  یو بش کرد دستش را به سمت من دراز کرد و با لحن

  یایم یدونستمهلن جان نم ـ

 لبش  یرو یه بود و لبخند خاصرا در چشمانم منگنه کرد چشمانش

که کامال حس داشت و قلب   یبلکه فشردن   یفشار عاد  یک را فشرد ، نه    دستم
 مرا لرزاند 
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 به برهان گفت : یاو رو یمرفت یز سمت م به

 اومد که ، به زور آوردمش  ینم ـ

  یندکه بنش  یدعقب کش یکه پشت به ما شد و صندل  رویا

 که گفت :  یدمشنآهسته برهان را از پشت سرم  صدای

 دارم براش ! ـ

 ... یدممنظورش من بودم و من لب گز  دقیقا

را باز گذاشته  یراهنشپ یمقابلم نشست ، دو دگمه باال یصندل یرو یز م دور 
خرخره اش ببندم   یر را تا ز  یشخواست خم شوم و دگمه ها  یبود و من دلم م

 یم یشه نمااش را ب ینهو بار آخرش باشد که س یایدتا حساب کار دستش ب
 گذارد !

را  یلمبه عمد موبا یدمن لرز یلبرد و موبا یلشموبا یگوش یرا تو سرش
 دانستم خودش بود  یم ینکهنداشتم با ابر 

سرم را بلند کردم با او  یپا انداختم ، دامن لباسم را مرتب کردم و وقت  یرو پا
را   اشاره کرد و من نگاهم  یلمموبا  یچشم در چشم شدم ، نامحسوس به گوش

 از او گرفتم و لپم را از داخل گاز گرفتم که نخندم !

او هم نگاهش را به من داد ، سرش را  بعد از چند لحظه نگاهش کردم وقتی
 به من انداخت یبه چپ خم کرد و نگاه شاک 
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 یمبازو یاکه رو  یدمانداختم و خند یر طرز نگاهش خنده ام گرفت سرم را ز از 

 گرفت و گفت :  ینرم یشگونرا ن

 نگات کرد ؟ یچرا برهان اونجور ـ

 باال انداختم و گفتم : شانه

 از خودش بپرس  ـ

 صورتم گشت و بعد گفت : یکامل تودور  یک  نگاهش

  یادبهت م یلیخ  یشسبک آرا ینا ـ

 بودم  یاربط رو یب  یحرفها ینو عاشق ا یدمخند یشتر من ب و

 برهان را باز کردم ، نوشته بود  پیام

 ؟ یایم یچرا نگفت  ـ

 کردم   تایپ

 یام؟خواست که من ب یدلت نم ـ

 داد  یترا خواند وگوشه لبش باال رفت و نگاهش را به جمع یاممسرعت پ به

  یشدسرو م یعیطب یها یوهه نبود فقط آبم یدنیاز نوش خبری

هم که در ظاهر آشنا  ییشناختم و آنها یدواندم همه را م یچشم م هرچه
 بودند  یونیتلوز یها و برنامه ها یلمه فنبودند احتماال از عوامل پشت صحن
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ام  یرهگشاده فرزام رو به رو شدم ، از دور خ  یرا که چرخاندم با چهره  سرم

 عقب تر ... یز پشت سر برهان اما چند م یقابود و لبخند داشت دق

 یک به چهره آرام برهان انداختم و در دلم خدا را صدا زدم که فرزام  نگاهی
بلند  یزشاند اما همان لحظه بود که فرزام از پشت مشو یالمخ یامشب را ب 

 اش و به سمت ما امد  یبه کت سرمه ا یشد دست 

سرم را به سمت اسمان گرفتم و آهسته گفتم   یار اخت  یاز نهادم بلند شد و ب   آه
: 

 ! یحال داد یلیدمت گرم خ یاخدا ـ

من  را دور زد پشت سر  یز و برهان مشغول صحبت بودند که فرزام م زانیار 
شانه ام گذاشت  یمن و او بود دست رو یخکه برهان م  یو در حال یستادا

 سرش را کنارم خم کرد و گفت :

 ؟ یکنیم یاز راز و ن ـ

 لعنت بر من که نتوانستم خنده ام را کنترل کنم  یو ا یدمهوا خند بی

 من و فرزام مانده بود  یاز لب برهان رفت و نگاهش هنوز رو لبخند

 دهانم را قورت دادم و آب  یدمند فرزام را کنار گوشم شنزمزمه مان صدای

 دلم برات تنگ شده بود  یلیخوشگله خ ـ

 دست به عقب راندمش و گفتم : با

 همکارات خراب بشه ؟ یجلو یتوجهه کار یترس ینم ـ
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 و گفت : یدعقب کش کمی

 خراب بشه ؟ یدچرا با ـ

جام  یهن دور پاکه دست برها  یدمو د یدشانه ام بود  کش یکه رو  دستش
 مشت شد 

  یکنمجا به همه اعالم م ینامشب ، هم ینبگو آره من هم ـ تو فرزام

چشمش نگاه کردم و  یتو یماده ببر زخم یک را پس زدم ، مانند  دستش
 گفتم :

  یاهم ن یگهنه تو هم برو د یگمم ـ

 گفت :  یاو رو به رو یددرهم عقب کش یافهق با

 حرف شما رو بفهمه  یدبگو شابهش  یزیچ یهخانم شما  یارو ـ

 دور شد  یز بعد هم از م و

  یدجو یانداخته بود و گوشه لبش را م یینسرش را پا برهان

 و گفتم : یدمچرخ یابه سمت رو یرتح با

 فرزام با تو صحبت کرده؟ ـ

اومده نشد باهات   یشپ  یآره قبل از فوت مادرت صحبت کرد اما با ماجراها ـ 
 ؟ یشرون یاز خودت م قدر ینکه ا  هیچار صحبت کنم مگه چشه ب
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 یدگو  ینم یچنشسته و ه یتکه رو به رو  یاز مرد یمخواست بگو یم دلم

 داشته باشد  یتبرا یجواب  یدبپرس شا

 گفت :  زانیار 

 امشبو راحتش بذار  یه یارو ـ

 رو کرد به برهان و گفت : یارو اما

 ؟ یهآدم بد یکنهدست تو کار م یر برهان ؟ فرزام ز ـ

 گفت :  یننگاهم کرد ، فکش منقبض بود و چشمانش خشمگ یها زاوب برهان

 اوردن  یفتشر  یچ  یهلن خانم برا یدیمحاال فهم ـ

 نشست  یمدامن لباسم را چنگ زدم و بغض به گلو یز م یر ز از 

 داد و گفت : یهاش تک یصندل یبه پشت  برهان

 اتفاقا  یهپسر خوب ـ

را برداشتم و   یلمز او گرفتم موبا، نگاهم را ا یختام فرو ر  ینهس  یانم یزیچ  و
 کردم   یپتا یشبرا

 من فقط به خاطر تو اومدم  ـ

را مواخذه  یارو یار که زان  یدمبلند شدم و از پشت سر شن یز بعد از پشت م و
  یکردم
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زهرمار   یار و زان  یارو  یماندم شب را برا  یتوانستم آنجا بمانم ، اگر م  ینم  دیگر 

  یکردمم

آب البالو تعرفم  یوانل یک سالن بودند رفتم ،  یهاکه انت  یدمه اطرف خ به
 کردند 

 خوردم و گفتم : جرعه

 ؟ یرینآژانس بگ یهمن  یبرا یشهم ـ

تا آژانس   یکردمجا معطل م  ینهم  یدرا رزرو کرد و من به باغ رفتم ، با  ماشین
 برسد 

 *** 

 ) ُبرهان (

 را خواندم نوشته بود  پیامش

 من فقط به خاطر تو اومدم  ـ

 که زدم گند زده بودم   یرا فشردم ، با حرف  یمدندان ها یفرد

لحظه  یکبود ،  یستادهسالن ا یخدمتکارها یرا بلند کردم ، رو به رو سرم
  یرفتذهنم خورد ...او داشت م یتو یجرقه ا

رفت قلبم  یرونر سالن ببا آن لباس معرکه اش مثل پرنسس ها از د یوقت  و
 گفت :  یالند شوم و به دنبالش بروم روکه خواستم ب  ینبه درد امد و هم

 ؟ یکار باغ چ یبرهان تو برو دنبالش لطفا رفت تو ـ
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 ؟ یذاریچرا راحتش نم یابزنه رو یقدم یهـ رفته  زانیار 

 دانستم قصدش رفتن بود بلند شدم و به باغ رفتم  یمن که م اما

 بود ... یچیدهباغ پ یوت یک موز صدای

چشم دواندم ، شماره اش را گرفتم اما جواب   و  یستادمعمارت ا  یپله ها  باالی
 نداد 

 خدمتکار از پشت سر گفت : همان

 خواستن  یجا بودن آژانس م ینا یخانوم یه ـ

 و گفتم : یدمسمتش چرخ به

  یداوشون رفتم آژانسو کنسل کن ـ

باغ  یرفتم و در ضلع غرب  یینگفت و به سالن برگشت از پله ها پا  چشمی
 ... یدمشد

لباسش   یها  ینو با هر قدمش چ یزدکوتاه قدم م  یهپا  یراغ هاچ  یفرد  بین
 خورد  یم یفیتکان ظر 

 مرا محو خودش کرده بود  یمهان  ینبدو ورودش به ا از 

 زبانم بند رفته بود  یواقع یبه معنا یدنشد با

 شده بود  یبابود ، امشب به شدت ز شده زیبا

 ... یگر تر از هر زمان د زیبا
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 هم را ربوده بود که افسار نگا  آنقدری

 غرق فکر بود که حضورم را حس نکرد  یطرفش رفتم ، آنقدر به

و  یک تار یزدم و او به سمتم چرخ خورد صورتش را تو یشصدا آهسته
 از کفم رفت  یار و اخت یدمروشن نور باغ د

 او گفت : یمبگو یزیشدم و تا دهانم را باز کردم چ نزدیکش

  یمزن یا هم حرف منگو بعدا ب یزیبرهان تورو خدا چ ـ

 را گرفتم و نگهش داشتم  یشاز کنارم رد شود که بازو آمد

 ... آژانسو رد کردم رفت  یساوا ـ

 را باال گرفت ، نگاهم کرد و گرفته گفت : سرش

 برو زنش شو  یهپسر خوب یگفت  ـ 

  یدمهم فشردم و غر  یرا رو چشمانم

 نگفتم  ینوهلن ... من ا ـ

  یدمشبه سمت خودم کش یشتر شد بدستش را از دستم بک خواست

 گفتم :  ییدمسا یکه دندان م  یمن درحال  

 براش ؟ یدیدر گوشت که اونطور خند یکهگفت اون مرد  یم یچ  ـ

  یستن یکنیاونطور که فکر م ـ

 ؟ هیپس چه طور ـ
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 نگفت فقط نگاهش را از من گرفت  هیچ

 : گفتم

 چند وقته ؟ ـ

 ؟ یچ  ـ

 پلکه ؟ یچند وقته دور برت م ـ

  یهفت هشت ماه  یه ـ

 خواستم خشمم را بخورم  یرا فوت کردم ، م نفسم

ان فرزام نچسب داشتم ، غلط کرده بود که  ینداشت اما من برا یگناه   هلن
گفت نه او باز هم   یهلن گذاشته بود ، غلط کرده بود که هلن م یدست رو

  یکردم یلهپ

 نشست و   یبایشصورت ز یصورتش را باال گرفت و من نگاهم تو هلن

 : گفت

 جا  ینبرهان من فقط به خاطر تو اومدم ا ـ

 سرم را خم کردم کنار گوشش . و زمزمه کردم  یار اخت بی

  یدونمم ـ

 ام گذاشت و گفت : ینهس یدستش را رو دو

 من عاشق صاحب کارش شدم یدونهفرزام نم ـ
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مه که به کار برده بود خنده ام گرفت ،  و در گوشش زمز   یلفظ صاحب کار از 

 کردم 

  یدلبر شد یلیامشب خ ـ

فاصله گرفتم اما دستانم    یگرفت ، کم  یخنده اش ضربان قلبم را به باز  صدای
 خواهم تانگو برقصم ! ینشان دادم که م یشدکه پخش م  یو همراه آهنگ 

 یندما را بب یاسترس به اطرافش نگاه کرد ...او نگران تر از من بود که کس پر 
 یزیاز هلن چ یر م را از دست داده بودم و چشمانم غاما در ان زمان من عقل

  یدد ینم

 یم یتمشانه ام گذاشت ، آهسته و هماهنگ با ر یتانش را روهم دس او
 رقصاندمش ...

 ، زمزمه کرد  یدرا باال کش سرش

  یکنیم یسک ر یدار ـ

 و گفتم : 

  یکنمم یسک آره ر ـ

من بودم ، برهان  ینا کار کرد و حاال ینبه او بود که مرا وادار به ا عشق
وقه ام را در آغوشم نگه که معش  یونتلوز یکننده   یهو ته یمجر  یخانیسار

گوشش   یر رقصاندم و ز  یباغ م  یکوتاه انتها  یهپا  یآن چراغ ها  یانداشته و م
در ساختمان  رانماز دوستان و همکا یفکر کنم جمع ینکهبدون ا یکردمنجوا م

  یشدن بد مم یهستند و اگر بو ببرند قطعا برا
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 یگر مسخ کننده مرا عاشق تر از هر زمان د ی، بو یبایشمعصوم و ز صورت

 توانستم از او دست بکشم  یکه نم  یکرده بود جور

 *** 

 )هلن (

 و گفتم : یدمسرم را عقب کش 

 نه برهان  ـ

 چرا ؟ ـ

  یستخوام برم تو ساختمون خوب ن یم یشهرژلبم پاک م ـ

 ا شدم و از او جد یدبه فکش کش دستی

  یابعد تو ب یرممن اول م ـ

ام بود دامن لباسم را باال گرفتم و   یرهکه هنوز خ  یرا تکان داد و در حال  سرش
 از او دور شدم

  یردرا بپذ  یسکیر  ینمن چن  یخوشحال  یکه برهان برا  یدمد  یخواب هم نم  در 

نگاهم  یاو رو یار نشستم زان یز سر م ینبود و وقت  یام از لب پاک شدن  خنده
 گفت :  یشوخ  یک با اند  یار ردند و زانک

 جا به کار اومد دمش گرم  یهزبون چرب و نرم برهان بازم  ینا ـ

 گفت :  یاو رو یدمخند من
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 برهان کو ؟ ـ

 گرفتم گفتم :  یم یار را از زان یوهآبم یوانکه ل  حینی

  یدونمنم ـ

 یستآرت  یقرف  یز به سمت م  یکراستلحظه برهان وارد ساختمان شد و    همان
 از او استقبال کردند  یرفت و آنها به گرم اش

 و گفت : یدخودش را به سمتم کش رویا

 ؟ یاز من ناراحت  ـ

 زدم و گفتم : لبخند

 نه  ـ

 و گفت : یدشد گونه ام را بوس خم

 برم  یکتقربون دل کوچ ـ

 تنها ماندم  یز به طرف دوستانشان رفتند و من سر م یار بعد با زان و

و خوشحال بود ، آنطرف تر  یدخند یدوستانش م ینب،  برهان نگاه کردم به
و من  یامدمن تنها هستم اما به سراغم ن یدد یم ینکهبا ا یدمهم فرزام را د

 بابت خوشحال بودم ... یناز ا

هم  یلمموبا یگوش یها یگذشت ، من هنوز تنها بودم و باز یساعت  چند
 حوصله ام را سر برده بود ، خسته بودم و کالفه ...
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به من انداخت  یآمد نگاه  یز و بشاش به طرف م یکه پر انرژ  یدمرا د انبره

 و گفت :

 که   یعه تنها موند ـ

 و نشست  یدکنارم را عقب کش  یزدم و او صندل لبخند

 حوصله ات سر رفت ؟ ـ

 بهت خوش گذشته  یلیتو خ یادبه نظر م یول ـ

 را تکان داد و گفت : رشس

  یشهآره خوب بود ... بهترم م ـ

 شوخ و مظلومانه گفتم : یحالت  با

 ؟ ینکه قراره بهترم بشه منم جا بد  یتونم خواهش کنم تو اون قسمت  یم ـ

 بود  یداو ش یفتهسمتم برگشت ، طرز نگاهش ش به

 ام شد و گفت : یرهخ یلحظه ا ی... تنها برا یلحظه ا برای

  ییبرنامه ام خود تو ـ

نشستند ،  یز پشت م یاو رو یار انگر گرفته نگاهم را چرخاندم ، ز   یگونه ها  با
اش را نگاه کرد و  یساعت مچ  یار گذاشته و زان  یمکرد که تنها  یعذرخواه  یارو

 گفت :

 ؟ یمهلن بر  یااوه اوه صبح شده ... رو ـ
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 اش را پشت دستش پنهان کرد  یازهخم رویا

  یمآره بر  ـ

 رو به برهان کرد و گفت : زانیار 

 ؟ یریم یا یمون  ی؟ م یتو چ  ـ

 شده  یجا بمونم نصف سالن خالک ـ 

 مچش را چرخاند ساعتش را نگاه کرد و گفت : بعد

  یمبر  یدسه صبحه پاش ـ

 یچهار نفرمان جلو  یو وقت   یدطول کش  یمان خودش ساعت   یخداحافظ   ُپرسه
 برهان گفت : یستادیمدرب باغ ا

 یادهلن با من ب یشهراهتون دور م یدهلن رو برسون ینشما اگر بخوا ـ
 رسونمش  یسر راه م یکیه یرمونمس

 دهانم را قورت دادم و گفتم : آب

  یشمنه مزاحمتون نم ـ

  یاب یستیمزاحم ن ـ

و به طرف کرد   یخداحافظ  یاو رو یار بدون توجه به اشاره چشمان من از زان و
برهان  ینکردم و سوار ماش  یرفت ... من هم از ان دو خداحافظ  ینشماش

 در را بستم و گفتم :شدم ، دامن لباسم را جمع کردم 
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  یکننکه شک م  یستن؟ گاگول ن یکارو کرد  ینچرا ا ـ

 سمتم خم شد و گفت : به

 یهم خوشگل بود تو یلیدختر خانوم که از قضا خ یه یشچند روز پ یادمه ـ
  یاداز خجالتم در ب یخونه ام قول داد اساس ینگپارک

 یرهنش خچشما ی، تو یدمدارش کش یشبه فک ته ر ی، دست  یدمخند  با
 شدم و گفتم :

 تو ؟ یاخونه من  ـ

که دارم   یروح بابات درحال یترسمم یشهمعلومه که خونه من ، خونه تو نم ـ
 خورم سر برسه هردومونو بخوره !!! یشو مدختر 

 یدمکوب  یشبه بازو  یدمپروا خند  ی، بلند و ب   یرمخنده ام را بگ  یجلو  نتوانستم
 و گفتم :

 برهان  یشعور یب  یلیخ ـ

. 

. 

. 

  یدیمبعد به خانه اش رس ساعتی

صورتم تکان دادم و  یهمان راهرو شال و مانتوم را دراوردم دستم را جلو از 
 گفتم :



  

 
310 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 برهان گرمه  یوا ـ

مبل انداخت و شروع کرد دگمه  یرا روشن کرد ، کتش را دراورد رو اسپیلت
 را باز کرد  یدشسف یرهنپ یها

را باز کرده بود  یشن که تمام دگمه هاپاشنه بلندم را از پا کندم و برها کفش
 : یدپرس یکردکه ساعتش را از مچ باز م  ینینگاهم کرد و ح یستادها

 ؟ یخور یم یزیچ ـ

که به سمت اتاق   یاز  ُسرخورد ، دامن لباسم را باال گرفتم و در حال نگاهم
 رفتم گفتم : یخوابش م

 نه ممنون  ـ

 شود کم    یناز ا یرفتم تا کم یه حمام مب باید

رها   یمسرم را باز کردم ، موها  یاهس  یها  یره، گ  یستادما  یمشتخت عظ  جلوی
بزنم تا کمکم کند لباسم   یشصدا  ینکهشد پوست سرم را ماساژ دادم و قبل از ا

 قدم شد ... یشخودش پ یاورمرا در ب

 فتم را کنار زد ، جلو امد و من عقب تر ر  یمموها آهسته

 و گفت : یدرخچ یصورتم م یپر نفوذش تو نگاه

 باهام ؟ یکن  یباز یخوا یم ـ

  یدمهدف دل بردن از او خند با

 : گفت
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  یباز یخوبه ... م یلیخ یممن باز یول ـ

 تخت گذاشتم... یو او زانو رو یدمهم خند باز 

 از جنس آغوش او  یرینش اسارتی

 *** 

 شدم  یدار بود ب یچیدهبدنمپ یکه تو  یحس تهوع و درد مختصر  با

 برامده برهان بود  یزوبا یرو سرم

صورتم را کنار  یافتاده تو یکه خوردم سرش را بلند کرد ، دسته مو  یتکان  از 
 زد و گفت :

 ؟ یخوا یم یزیجونم ؟ چ ـ

 بودم یجکردم ، هنوز گ  نگاهش

  یدمنال آهسته

 حالت تهوع دارم  ـ

 نگاهم کرد و گفت : سردرگم

  یبخور یارمم یزیچ یهاالن  یضعف کرد ـ

 آمد  یرونب یوتخت ر  یر ز از 

 اتاق نفوذ کرده بود  یرهاز کنار پرده ت یفیضع نور 
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بود که بعد از سالها از  یناز روز است ، مثل ا یدانستم چه ساعت  ینم یحت  

 شده ام ! یبدار خواب 

واردشد کنارم نشست و کمک کرد بلند شوم و  یرعسلش یوانل یک با  برهان
را  یوانشتم و با ولع تا ذره اخر لتنم نگه دا یرا رو یدست رو تخت  یک من با 

 خوردم 

سر شانه اش نگاه کردم و او نگاه مهربانش را به  یچیدهعضالت در هم پ به
 من دوخت و من آهسته لب زدم 

 برم حمام  یدبا ـ

  یدماو را از پشت سرم شن یشدم و صدا بلند

  یدیساعت خواب یکساعت هفت صبحه فقط  ـ

 و اب گرم را باز کردم  یدمحمام را کنار کش یا یشهب ش در 

 کردم   یعضالت دردناکم را آرام م باید

 بود بر ذهن قفل شده ام  یدیمانند کل یدپوست سرم لغز  یکه رو  یگرم  آب

 ... 

بند نبودم و هرچه   یمپاها  یدم ، رودا  یهپشت دوش تک  یوار دستم را به د  کف
 گرفت   یجان م یشتر گذشت درد ب  یم

  یایداشکم درن هم فشردم تا یرا رو چشمانم

 ... 
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 *** 

دستمال از رول کند دستش را که خشک کرد ، مچاله اش کرد و  یتکه ا رویا
 پرت کرد  ینکس یاز همانجا که نشسته بود تو

 و گفتم : یدمحرص به سمتش چرخ با

 ننداز ؟ ینکس یچند بار بگم دستمال تو یارو ـ

 گرفت و گفت :  یماز بازو یآرام یشگونن خندید

  ترش نکن خب حاال ـ

 شد و گفت : ینهحواله اش کردم و او دست به س یغره ا چشم

 هلن ؟ ـ

خورش   یها  ینیزم  یبو نشستم ، مشغول خرد کردن س  یدمعقب کش  صندلی
 شدم  یمهق

 بگو  ـ

 ! یشد یطور یهچند وقته  ـ

 ام  یطور یهتو  یخدا برا یشهمن که هم ـ

  یکنیم یرو از من مخف  یزیچ یه یمدام دار یکنماحساس م ـ

 یاز وقت   یدانستمو م  یدادمها ادامه م  ینیزم  یبهمچنان به خالل کردن س  من
 بود  یمپاها یاست که رو یاب گرم یسهان ک یامده چشمش پ
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 هم گفت : اخرش

 یکنهدرد م  ییت...جا  یگزیلب م  یش  یبلند م  ینیش  یچته از صبح ؟ ممثال    ـ
 ؟

 من بود  حواسش به ینهااز ا یشتر ب یاضرب گرفت ، رو قلبم

  ین... فقط هم یضممر  ـ

 کن بود!  یاهبرو خودت را س یا یخرخودت  یکه به من انداخت نوع   نگاهی

 بود  یندانست ا یکه او نم  چیزی

  یگذردا با برهان م یروز دو

 خواستم که نباشم  خودم

 نکند ... یمانمرور زمان و سرنوشت مرا از خواسته ام پش یدوارمام و

 گفتم :  یو با نامردبلند شدم  یز پشت م از 

 باطل نکن  یالفکر و خ ینقدرمپاشو خاله جون ا ـ

  یدماز جا پر  یغشج یصدا با

 و گوش خراش  یز قدر بلند و تهمون یزنیم یغ ج یاتهنوز مثل بچگ یارو یوا ـ

 باال انداخت وگفت : ابرو

 سالح منه ! ینا ـ
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د و خودم به ها را سرخ کن ینیزم یبو او را مجبور کردم س یدمته دل خند از 

چون امشب برهان هم حضور  یدمرس یبه خودم م یحساب  یداتاقم رفتم ، با
 داشت 

 را ساده باز گذاشتم  یمو موها یدمپوش یریچهارخانه و  حر   دامن

 را زدند  یفونامدم آ  یروناتاق که ب از 

. 

. 

. 

 برهان بود  یواشکی یشام حواسم به نگاه ها یز م سر 

 یو حاال دلم م یدتپ یم یشاز آنچه قبال بودم دلم براقرار تر  یاز رابطه ب  بعد
 نبودند ... یار و زان یاخواست رو

 ین از فرصت استفاده کرد و تکه ابرها یزددوغ بر  یارو یکه خم شد برا  زانیار 
رساند   یکه جان به لبم م  ییاز آن نگاه ها  یکیبشقابم گذاشت و    یگوشت تو

  یدمتم را تا ته نوشاب کنار دس یوانرا حواله ام کرد و من ل

که حرف رفتن زدند برهان زودتر برخاست ، از   یار و زان یاگذشته بود ، رو  شب
 یخداحافظ  یار و زان یااز رو یدچرخ یکرد و وقت   یمن بابت شام تشکر خشک 

 دادم  یامپ یکند من فور

 لطفا نرو  ـ
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شلوارش جا داد و من از  یبج یرا برداشت تو یلشموبا یز م یشد از رو خم

 صه دق کردم غ

، دستش را به سمتم دراز کرد ، گرفتم اما رها  یمدر بدرقه اش کرد یجلو تا
 و رفت  یددستش را کش یار و زان یانکردم و او با وجود رو

 بزنم  یهگر   یر نمانده بود به ز یزیچنگ زد ، چ یمبه گلو بغض

ف ظر  یچرب  یختمر یکه اشک م  ینماندند و من در حال یگر هم د یار و زان رویا
 و به اتاقم رفتم  یدمچ یناشم یها را گرفتم تو

 *** 

 )برهان(

 چشمم امد  یرا که خواندم صورت معصوم وملتمسش جلو پیامش

 و بالفاصله تقاطع را دور زدم و برگشتم  یدمسرم کش یبه موها دستی

در پارک  یپل جلو یرا رو ینراحت ماش یالدر نبود، با خ یجلو یار زان ماشین
 نداختم و وارد شدم ا یدکردم ، کل

فقط چراغ  یدمکش  یینرا آهسته پا یرهخانه خاموش بود ، دستگ چراغهای
 اتاق خودش در طبقه دوم روشن بود 

  یدمباز اتاقش به داخل خز  یمهدر ن یها را باال رفتم از ال پله

 گرفته بود   یرا به باز یشموها یامدکه م  یمیو باد مال یستادهپنجره ا کنار 

 زمه کردم زم یار اخت بی
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 بربادم  یزلف بر باد مده تا نده  ـ

 بود  یدهپر  ی، رنگش کم یدو هول کرده به سمتم چرخ ترسیده

 صورتم تکان دادم و گفتم : یخانه اش را جلو یدزدم دسته کل لبخند

 ؟ یاددزد ب یگ   ینم یکنیشبا درو قفل نم ـ

دم جلو د قو من چن  یدگذشت دوباره به صورتم رس  یددسته کل  یاز رو  نگاهش
 رفتم و او خودش را به آغوشم پرت کرد 

 و نفس گرفتم   یموها ینخودم فشردمش ، سرم را ب به

  یدمآهسته اش را شن یصدا و

 شور  یبا توام ... ا ـ

  یریندلشوره ش ای

 ! ینغمگ یشاد یتوام ... ا با

 باش  یهست  هرچه

 کاش ...  اما

 ! نه

  یستن ییآرزو ینما جز 

 اش !باش اما ب یهست  هرچه

 پورـ یصرامینق ـ
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 *** 

نگذاشته  یینرا از پله اخر پا یمشدم اما پا یر را برداشتم و از پله ها سراز کیفم
 بودم که چشمانم به درب اتاق بابا ماند 

 بودم  یدهها بود به ان اتاق سرک نکش ماه

 بود ... یامدهن یدنمها بود به د ماه

  یدمکش  یینادر را پ رهیدستگ یدلرز یکه دستانم م  یحال در 

 اتاق ساطع شد   یاندر م  یمخط مستق  یک سالن در    یها  یوارکوبد  یفضع  نور 

 اتاق پر از حرف بود  این

 از خاطره  پر 

 از گذشته ... پر 

 در را بستم و رفتم  یداشکم که چک اولین

  یدمتباه شده پدرم را د یام زندگ  یتمام کودک  در 

اش را  ییو عمق تنها یدمشن یش مگرامافون  یقلبش را از صفحه ها حزن
  یکردمدرک م یبردبه لب م یگاریس یشب ها وقت 

  یشداش حس م یساختگ  یعشق نافرجامش از پشت تمام لبخند ها و
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انداخت  یپدرم درد به جان ده ساله ام م یزمان تنها ده سالم بود و تباه  آن
 یها یتمام ناکام یلدل یو نفهم یدردهاست که ندان  یخودش انتها ینو ا

 ، مادرت است  پدرت

مادرم قصه سرهم  یها یاز خوب  یمپدرم آنجا بود که برا یتاوج مظلوم و
  یکردم

 ی؟دان  می

 بود ... یپرداز خوب  یارو پدرم

 *** 

 یو دست هردو پربود از بگ ها یمکرده بود  یینکل پاساژ را باال و پا  یارو با
 باز هم ول کن نبود  یااما رو یدخر 

 ناراحت نشو خب ؟ میپرسم یزیچ یهـ هلن  اروی

 تکان دادم و او گفت : سر 

 سرمزار مادرت ؟ یبر  یخوا ینم ـ

 دادم و او گفت : یمپا یرا به جلو نگاهم

  یادو صدات در نم یبا خودت تو جنگ  یدونمم ـ

 گفت :  یتشکا یتنها سکوت بود و او با اندک  پاسخم

روزا   ینخوره ؟ چرا ا یسکوتت بهم م یناوقات حالم از ا یبعض یدون  یم ـ
 ؟ یکنینم ی؟ چرا خودتو خال یزنیباهام حرف نم
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 فرستادم و لب باز کردم  یرونآه داشت ب یاز ته دل که بو نفسی

نامرد  یلی... مادرم خ یکنمگذشته م  یاد یلیچند وقته خ ین؟ ا یارو یدونیم ـ
فرق داشت ، اگه نبود بابام از غصه اش دق  یلیخ یطبود ، اگه نبود االن شرا

  دیکر نم

 که همراه ما برنگشت ، نامرده که چند سال از ما خبر   نامرده

تموم بود  یمن همه چ  یبابامو ازم گرفت ... بابا ینامرد یو غصه  نگرفت
مامانم واقعا از  یکنمروزا فکر م ینسر زبونا بود ، ا یشتموم یز ، همه چ یارو

 است ؟خو یم یچ  یزندگ 

 را فرو خوردم و گفتم : بغضم

 وقت نتونستم دوسش نداشته باشم   یچرو بدون ، من ه  یزیچ  یه  یارو  یول  ـ

 یدنو لبخند به لبم اورد و من با د  یدبوس  یرا به گونه ام چسباند ، طوالن   لبش
 به آن طرف  یدمبحث را کشش ندهم دستش را کش ینکها یمغازه برا یک 

 لباس  را نشانم داد و گفت : یاز ست ها یکیذوق  با

 نازه  یلیخ ینهلن ا یوا ـ

 خوام  یشو م ی، من مشک  یلیآره خ ـ

 را گفتم  یزمبعد به فروشنده سا و

  ینههم یزتـ تو که سا رویا

 ست دستش انداختم و گفتم : یز به سا ینگاه  دوباره
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  یارو یستن ینا یزمنه سا ـ

 بوده ینتو هم یز ممکنه تا بوده سا یر غ ـ

 کرده   ییر خب االن تغ ـ

 بغل گوشم گفت :و آهسته  یددرهم کش یشها اخم

 کنه؟  ییر دختر  تغ یه یشهمگر م ـ

  یدمترس یلحظه ا برای

شدم بلکه لعنت  یمانپش یدحرفها بود و من نه تنها از خر  یناز ا یزتر ت رویا
 مغازه  ینبه ا یافرستادم به روح خجسته ام بابت کشاندن رو

. 

. 

که   یبرهان شروع شده بود ، ضبط   یدکه ضبط برنامه جد  یشدم  یهفته ا  چند
 یشد و به خانه برم یم یشآف یو وقت  یدکش  یساعت طول م یستحدود ب

  یایدب یدارمماند که به د ینم یشبرا یگشت جان 

رفتم تا به مراد دلم که همان   یدر اسرع وقت م  یدبودم و با  شدت دلتنگش  به
 بود برسم ... یدنشد
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 یم یلمو ف یمخورد ی، پاپ کورن م یمکاناپه نرم و راحتش فرو رفته بود  توی

سر به سرم گذاشته و از  یفسنجان پخته بودم ، حساب  یش، بازهم برا یدیمد
 کرده بود   یفدستپختم تعر 

شروع کنند من سرم را عقب بردم و نگاهش کردم ، خواستند  یکه م  یلمف 
 چانه اش را لمس کردم و او گفت :

  یادخوابم م ـ

 سرخ بودند  یگفت ، چشمانش از شدت خستگ   یم راست

دستش را  یلمادامه ف یالخ یو ب  یدمش را بوسگونه یدمرا باال کش گردنم
  یمو اتاق خواب رفت یدمکش

 ام زد  یشانیبه پ ی، بوسه ا یدیمتختش دراز کش روی

 : گفت

 آرومم هلن  یلیخ یتو که هست  ـ

 پنهان کردم و شب را در آغوشش به صبح رساندم  یتو یشتر را ب سرم

 *** 

 ینبات  یکردم و قصد رفتن به سردخانه را داشتم که اقا  یآشپزخانه سرکش به
 کرد وگفت :  یمصدا

 اتاقتون منتظرن  یتو یریجناب سف ـ

 اتاقم شدم  یشد و به ناچار راه  مشت دستانم
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 که وارد شدم و گفتم :  یمودپ یو طول اتاقم را م عرض

 ؟ یریسف یاقا ینشما سر ضبط باش یدمگر االن نبا ـ

 قالب کرد و گفت :را پشت تنش  دستانش

 سالم  ـ

 نشستم و او گفت : یزممن هنوز هم به صورتش نگاهش نکردم ، پشت م و

  یونهدرم یگهکس د  یپا یداد یاب منف جو یوقت  یدمفهم یم یدبا ـ

 گرفتم و گفتم :  یشخوف کردم اما دست پ یحرفش مقدار از 

 من که خودم گفتم بهتون  ـ

 : طلبکارم را به او دوختم و گفتم چشمان

 نگفتم ؟ ـ

 جلو گذاشت  قدمی

 یرفت و امدها ینحس بود ... از ا یهحرف از  یکه به من گفت  یزیچ ـ
 ! یادرابطه م یه یمشکوکت بو

گذاشت   یز م یو او دست رو یددرهم کش یممقدار پررو بودنش اخم ها ینا از 
 خم شد و گفت :

 ؟ یتا صبح کجا بود یشبد ـ

 :زد و او گفت  یروناز حدقه ب چشمانم
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... چند روزه حواسم به رفت و امدات  یکنمکه باور نم  یبود یانگو خونه رو ـ

 هست 

 مشت شد و گفت : دستانش

 یبلند مشک   یشاس  ینلندهور با اون ماش  یه  یشهآخر شب که م  یدمچند بار د ـ 
  یرهتو ... تا صبحم نم یادم یندازهم یدتو خونه ات ... کل یاداش م

 ان لحظه من بود  هیاف، ق یواقع یبه معنا حیرت

 ؟ یدادخانه مرا م یک کش  او

 شناخت ... یشب نشناخته بود و اگر م یکیاما در تار یدهرا د برهان

رو به تختت  یهرکس و ناکس ینکها ی؟ برا ینهم یبرا یکنیم یتنها زندگ  ـ
 ؟ یراه بد

 چشمانم نگاه کردم و گفتم : یرا نداشتم ، برخاستم تو یفشتحمل اراج دیگر 

  یرونتوران من برو باز رس ـ

 یو ب  یاح یمرد ب من کس و ناکس نبود ، برهاِن من قطعا بهتر از  برهاِن 
 بود ... یستادها یمبود که رو به رو ییابرو

مشت شده ام و بعد قدم  یشده ام افتاد ، به دستها یدبه فک کل نگاهش
 که خش دار شده بود گفت :  ییعقب گذاشت و با صدا

 تو رو نداره  یاقتحتما ل یهدونم ک یو نم یکنیم یمشکه قا  یهلن اون  ـ

  یرونبرو ب ـ
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نگاهش به جان  یرهو خ یدنگذاشته بود که چرخ یروناز در برا  یشپا هنوز 

 افتاد و گفت : یمچشمها

  یهک  یدمفهم یکاش م  یا ـ

 ... یکاش نفهم  یا و

پرت کردم ، سرم به اندازه توپ بسکتبال شده  یچرم یصندل یرا رو خودم
 ... یشدم یبود قطعا روز فوق العاده ا یامدهو اگر او نبود 

 *** 

 روز را قدم زده بودم  تمام

 ها را متر کرده بودم  یابانخ پیاده

 ... یببود و غر  یبگذراندم که عج  یرا از سر م یزهاییچند وقته چ این

 یر تا ز  یدمپر   یم  ییز خشک پا  یبرگ ها  یو از رو  یزدم، قدم م  یزدمقدم م  باید
 نشوند ! پا له

 بردم  یم یادهفته گذشته فرزام را از  یحرفها باید

 نبود  یادش یکردم امروز تولدم بود و کس  یفراموش م باید

دسته گل از جانب  یک  یا یکتبر  یاماز صبح منتظر پ یکردمفراموش م باید
 برهان بودم 

زنگ  یار فراموشم کرده ، زان یارو یکه حت   یکردمو فراموش م یزدمقدم م باید
 نبسته است ... یرازیدختر ش یننزده و قربان صدقه به جان ا
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درب خانه که  یو جلو یافتم یفمخرت و پرت ک یانرا از م یدکل یسخت  به
 درخت چنارلبخند به لبم اورد ...  یر برهان چند متر انطرف تر ز  ینماش  یدمرس

 زانو گذاشته ی، آرنج رو یدهرا عقب کش یناهار خور یز م یها یاز صندل یکی
 و نشسته بود 

 رد و همانطور نشسته نگاهم کرد که شدم سرش را باال او  وارد

 داشت ... اخم

 سالم  ـ

 اش را نگاه کرد و گفت : یجواب سالم ساعت مچ  یجا به

 ؟ یوقت شب کجا بود ینتا ا ـ

 ؟ یاومد یک  ـ 

 چرا خاموشه ؟ یتگوش ـ 

 را خاموش کردم  یلمشب که شد از حرص تان موبا نگفتم

 قدم زدم  یادهکه تمام شهر را پ  نگفتم

 رفته بود  یادتکه تولدم را   نگفتم

 بود ... ینجاحاال او ا چون

  یکردم یقرمز پشت سرش چشم نواز یبود و دسته گل بزرگ رزها اینجا

 برداشتم و او برخاست  قدم
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 کرد   زمزمه

 نگرانت شدم  ـ

 دستانش گذاشتم  یرا تو دستم

 قدم بزنم  یکمرفتم  ـ

 تنش را محتاج بودم ... ی، بو یدماش چسب ینهو به س یدکشرا   دستم

 قدم نزدم ؟ یر دل س یهچند وقته  یدونیم ـ

 ُشهرت بود ! یها یتاز مز  یکیتنها  ینا و

 یشهررا متر کن  ییزیپا  یها  یابانمردم خ  یان، م  یزادمثل آدم  یتوان   ینم  اینکه
 ... یو لذتش را ببر 

مز قر  یرزها ی یرهو من خ یدسرم کش را دور  فشردم و او شالم را از  دستم
 گفتم :

  یدیگل خر  ـ 

 گفت :  و

 نفره  یهآخه تولد  ـ

 نجوا کرد  یبایشز یو با صدا یدو او گونه ام بوس یدبه خنده چاک لبم

 تولدت مبارک هلن من  ـ

  یدمنال 
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 بود  یادت ـ

ه پر پر کردن نبود ... ساده بود ، ساد یمپا یر اهل شمع روشن کردن وگل به ز 
 خوب بود  ینگفت و ا  یم یک، ساده تبر  یدخر  یگل م

 من خوب ... یبرا برهان

 بلند شد  یفونزنگ آ  یچانه ام را گرفت ،  صدا یدکش  یینپا سر 

 یروشن داشت رو یتولد که شمع ها یک ک یک  یر باز شد و تصو چشمانم
 افتاده بود  یفونا یناسکر 

 بود گفتم : یفونو همانطور که چشمم به آ  خندیدم

  یاسترو ـ

 شدم به برهان نگاه کردم و گفتم : یار هوش یکدفعه اما

  یاسترو ـ

 جذابش را گوشه لبش چسباند و من با التماس گفتم : خنده

 تو اتاقم ؟ یر یم ـ

د از پله دا  یو سر تکان م  یدخند  یکه م  یبرد و در حال  یشها  یبدر ج  دست
 را فشردم  یفونها باال رفت و من دکمه آ 

به آغوشم   یار داد و زان یمگوش نوازش  به خورد گوش ها  یها یغ جاز ان    رویا
 و من نگران برهانم بودم ... یدکش
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گذاشت و   یز م یرا رو یک، ک یدکش  یغ باز هم ج یاها را فوت کردم و رو شمع 

 گفت :

 ؟ یگهم یدسته گل چ  ـ

چنگ  یز م یبرهان را از رو ینماش ییچکه نامحسوس سو  یو در حال خندیدم
 م :گفت  یزدمم

 از دوستانم فرستاده  یکی ـ

 چند وقته ام  ینا یخدا مرا ببخشد بابت دروغ ها و

 *** 

 )برهان(

 اتاق شد و در را پشت سرش بست  وارد

 فرستادم و گفتم : یرونب یملبها ینرا از ب یگار س دود

 هنوز نرفتن ؟ ـ

 دراور انداخت و گفت : یرا رو ینمماش سوییچ

 ده بود کار دستم ب یک نزد ینا ـ

 دادم و گفتم : یهجان پناه تراس تک به

 خواد بشه اگه بفهمن ؟ یم یچ  ـ
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و  یستادپشت به من ا  یاوردکه مانتوش را درم  یانداخت و در حال  ینگاه   نیم

 من بلند تر گفتم :

 ؟ یشهم ی...چ  ینگفت  ـ

 و گفت : یدسمتم چرخ به

  یینپا یرهبرهان اروم تر صدات م ـ

 ناه خاموش کردم و پا به اتاقش گذاشتم جان پ یسنگ  یرا لبه  سیگار 

 برود که دستش را گرفتم و او گفت : یرونخواست از اتاق ب می

 برهان منتظرن ... ـ

 ، و گفتم : یدمشتوجه به حرفش به اغوش کش بی

 کاش زودتر برن  ـ 

طاقت دستش را   یکه مِن ب   یرهرا فشرد و خواست دست ببرد به دستگ  دستم
 ق چسباندمش و پشت به در اتا یدمکش

 : گفت

  یکننبرهان بذار برم شک م ـ

 و گفتم : 

 بذار شک کنن  ـ
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 امد  ییناز پا یارو صدای

 ؟ یهلن کجا موند ـ

  دیو نال یزدترس فاصله گرفت ... نفس نفس م با

 برهان  ـ

تخت خوابش انداختم   ی، عقب عقب رفتم و خودم را رو  یدماسترسش خند  به
 زد  یرونو او از در ب

 *** 

 )هلن(

 گذاشته بود   یشمارا یز م یبودم که رو یبه کاغذ خیره

 و ُپر مفهموم  یباان جمله ز خیره

 بود  یزاناز ان او یکه قلب کوچک   یدان گردنبند طال سف خیره

 ٬ابان شده ام  یب   یگر برمن نبار  ٬

 یزنگ زده بود و به صرف عصرانه دعوتم کرده بود ، اماده شدم و ساعت  رویا
 ودم بعد انجا ب

 بودم  یرهبرنامه برهان خ یزر لم دادم و به ت یونتلوز یجلو یمبل راحت  روی

 نه ؟ یهعال ـ

 ؟  یچ  ـ
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 برنامه  ینا یشون برا یدها ـ

 یدها یبود ،دست رو یعال یشهدادم ، برهان هم یونرا دوباره به تلوز نگاهم
 گذاشت   یبه درد نخور و بنجول نم ی

  یشهپخش م یگهاز هفته د – رویا

 تکان دادم و گفتم : ر س

 ندارم  یدنشومن که وقت د ـ

 که شاخ و دم نداشت !  دروغگویی

 ... یدمد یبرهان بود ، حتما م برنامه

 هلن ؟ ـ

بود و حاال چشمش به گردنبندم   یانیقطعا جر   یزدم  یملحن صدا  ینا  با  هروقت
 بود 

 ؟ یدیچقدر قشنگه ... تازه خر  ـ

 و گفتم : یدمپوستم کش یبه قلب کوچک جا خوش کرده رو دستی

 ! یدمشآره چشمم گرفت خر  ـ

 : یدمپا انداختم و پرس ینسکافه ام را برداشتم پا رو ماگ

 ؟ یادم یک   یار زان ـ

 شد و گفت : یرهرخم خ یمبه ن اندکی
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 ... یکننپشت دارن ضبط م یهدو روزه  ـ

 یار و به سمت در پرواز کرد زان یدهم از جا پر  یارو یددرچرخ یکه رو کلید
  یباریداز چشمانش م یو خستگ  یدام را بوس یشانیپ

عد ب یار داد اما من نماندم ، زان یر به رفتنم گ یارا برداشتم و رو یفمشدم ک بلند
 گذاشتم   یم یشانتنها یداز دو روز به خانه امده بود و با

با خودم فکر کردم برهان هم حتما خسته است و  یستادماسانسور که ا توی
 درمانده ...

 یقو یبمان عج یو لبخند به لبم امد ... تلپات  یدمرا شن یلمموبا یامپ یصدا
 بود 

 بود  نوشته

 خواد   یخستم ...دلم آغوش م ـ

 ان نشستم و نوشتم فرم پشت

 ؟ یامب یا یایم ـ

  نوشت

 خونتم  یکنزد ـ

 تا خانه ام راندم ... یداند با چه سرعت  یخدا م و

پله ها در  یتک خورد ، از همان باال یلمابودم که موب یاوردهکفشم را درن  هنوز 
 وارد شد  ینشباز کردم و ماش یموترا با ر
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گذشت   ینماز کنار ماش یرگیرا بست ، با همان خ ینشام بود که در ماش خیره
 و گفت : یدبه کاپوت کش یدست 

 ؟ یخونه نبود ـ

 نچ  ـ

 پله ها که باال امد گفتم : از 

  یخسته نباش ـ

برف امسال را   ینچشمانم به اسمان قرمزبود قطعا اول  و من   یداغوشم کش  به
 به همراه داشت 

  یدمگرفت و پرس  یرا به باز یمگرمش موها  یها نفس

 ؟ یشام خورد ـ

 خوردم  ـ

 ؟ یستیگرسنه ن ـ 

  یستمن ـ

 اش بود  یاوج خستگ  یدادکوتاه  پاسخ م  ینطور ا وقتی

 ی اشت و مرا که براسالن را که بستم امان نداد ، دست دو طرف کمرم گذ  درب
 خنده ام هوا رفت ... یشانه اش انداخت و صدا یپر بودم رو یاو به سبک 
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 ینکهبلند شد و او بدون ا یفونآ  یپله نگذاشته بود که صدا یقدم رو هنوز 

 گفت :  یندرا بب یفونآ  یر برگردد و تصو

 ؟ ینصفه شب یهک ـ 

 یدم در گلو خشکخنده ا یدمد یرا م یفونبرعکس او بودم و آ  یقامن که دق و
 ... 

  یایمم بود در بکه پشت در خانه ا  یتا از شوک کس یدطول کش کمی

رفتم و   یفونکه سست بود به سمت آ   ییامدم و با قدمها  یینبغل برهان پا  از 
وقفه  یب  یملود یو صدا یبه ان دگمه لعنت  یفشرداو پشت سر هم دست م

  یشدنواخته م

برهان را از پشت سر  یعصب یصدا یفونآ  یدست ببرم به گوش ینکهاز ا قبل
  یدمشن

 ؟ یکنهم یچه غلط  ینجاپسره ا ینا ـ

 خسته اش سرخ بودند ... یشد ، چشمها یدهام به عقب کش شانه

 وقت شب ؟ ینخواد ا یم یجا چ  ینا ـ

 و من زبانم بند رفته بود  یدادبه خرج م یلج باز یفونآ  صدای

 و شناخته باشد ؟ یدهبرهان را د نکند

  نالیدم

  یدونمنم ـ
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  یچیدگوشم پ  یفرزام تو ینخشمگ یرا برداشتم و صدا یگوش  چرخیدم

  یرونب یادبگو ب یکهبه اون مرد ـ

 نلرزد و گفتم : یمکردم صدا  سعی

 ؟ یگیم یوک ـ 

 و گفت : یداش کوب یشانیپ به

بلند  یهمون شاس یدمشخودم د یهلن ...منو خر فرض نکن با چشما ـ
 که اومد تو   یمشک 

 ی یرهو خ یدادگفت تنها گوش م  ینم یز را از دستم گرفت ، چ یگوش  برهان
 چهره فرزام بود 

هان ؟ اگه کاسه   یکنهم یمچرا خودشو قا  یرونب یادپدر مادر بگو ب  یبه اون ب   ـ
 چرا دزد شب رو شده ؟ یستکاسه اش ن  یمن یر ز یا

 ...برهان   یکاسه   یمن یر ز یپر بغضم گذاشتم ... کاسه  یگلو  یرا رو دستم

  یدمو غر  یدمرا از دست برهان کش گوشی

 گمشو فرزام  ـ 

 بغض داشت گفت : یکه اندک   ییو با صدا یدعقب کش اندکی

 یرونب یادجرات نداره خودشو نشون بده ... جرات نداره ب ی؟ حت  ینیب یم ـ
 اومدم در خونه تو  یبه چه حق  یشعور بگه منه ب
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 عقب رفت و گفت : عقب

 نفروش  ییادم ترسو ینبه همچنفروش هلن ...خودتو  ـ

زده  یروندستش ب یکه رگ ها  یرا به چنگ گرفته بود طور یشموها برهان
 بود 

 فرزام که حق نبود ؟  حرف

 ؟ بود

  یدشب تا صبح برف بار آن

 نگفت  یچشب تا صبح برهان ه آن

 گفتن   یشب تا صبح چشمانش حرفها داشتند برا آن

 نگفت ... اما

  م انداختنگفت و درد به جان هیچ

رفتم ، کاپشنش را به   یینبه خواب رفت از تخت پا یاز خستگ  یو وقت   نگفت
 و به تراس رفتم  یدمتن کش

 اتش بزنم  یگاریکه س  رفتم

 بغض فرزام را دود کنم و به هوا بفرستم  یر که تصو  رفتم

پرت کردم و با رطوبت برف  یپک بزنم را گوشه ا یکه بلد نبودم حت   سیگاری
 تراس خاموش شد ... یونشسته ت یها



  

 
338 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 یمنشسته کف تراس گذاشتم ، با دستها یبرف ها یبرهنه ام را رو یها قدم

 یم یفمتن نح یبرف ارام و اهسته رو یدسف یخودم را بغل گرفتم و دانه ها
 نشستند و فرزام حاال کجا بود ؟

 خانه رفته بود ؟ به

 ه مانند من خراب بود هم حتما حالش ب او

 داشت ؟ یتیچه اهم مگر حال او اصال

 ،  یکردمفراموش م باید

 فرزام را  بغض

 باال رفته برهان را  فشار 

 را  سکوتش

 ترس افتاده به جانم را  این

  یگرفتمم یادرا هم  یدنکش  یگار س یداتش زدم ... با یگرید سیگار 

 زدم و چشمانم پر از اشک شد و به سرفه افتادم  یقیعم پک 

 ...زدم  یگریپک د یدکه ترک  بغضم

حناق گرفته  یزانرا سکوت برداشته بود ، تمام کائنات به احترام برف ر شهر 
 بودند 
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پرت کردم ، حس بدرد   یینرا با حرص به پا  یگار س  یدکه از چشمانم چک  بغضم

 مزخرفش با هم بروند به درک ... ینخور و آن بو

 سپردم  یتن را به تن او م ینرفتم به اغوش برهانم و الش ا یم باید

 رساندم  یاو م یلمردانه و اص یجانم را به  بو یب  یها سنف

 نفس بکشم  یقرفتم او را عم یم باید

 پنهانم  یهمه دلخور با

 به جانم ...همه ترس افتاده  با

 را کنار زدم و از را به اغوش گرفتم  لحاف

 اغوش باز کرد و مرا دربرگرفت  یدخورد ، متوجه ام شد و چرخ تکانی

 ت سرده ؟تن ینقدر چرا ا ـ

شده بود   یار هوش  یبودم کم  یششته ر  یها  یرا  پنهان کردم ، عاشق زبر   سرم
 : یدو پرس

 ؟ یدیم یگار س یهلن بو ـ

 و روشن اتاق نگاهم کرد و من مظلومانه گفتم :  یک در تاررا بلند کرد و   سرش

 کش رفتم   یبتدو نخ از ج ـ

 ام شد و من گفتم : خیره

  یگمم یگارومزخرفه ... س یلیخ ـ
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 کرده بود و اخمش هم قشنگ بود نامروت ...  اخم

 ، چشمانش بسته بود و گفت : 

 نکش  یگهد ـ

دو   یننروم ، تنها هم یگار بود که تا اخر عمرم به سراغ س  یدو کلمه کاف   همین
 کلمه ...

 از تن او  یدمخودم ارامش خر  یهم چشمانم را بستم و برا من

. 

. 

. 

  یکردو عشق خرجم م یودم و او مهربان فردا را در اغوشش گذرانده ب تمام

 کرده بود   یرینش یچا یمصبحانه خوردم ، برا یشپا روی

 ، یمسالن را راه انداخت یبزرگ و سنگ  ینهاز سالها شوم بعد

 یم ینهان شوم یو زمستان را جلو ییز زمان ها که پدرم زنده بود تمام پا ان
 ین شده دهانم مخواند ، انار دا یحافظ و شمس م یمو او برا یمنشست

 گذاشت 

 مان را دوست داشتم  یموقع ها لحظات پدر و دختر  ان

 درد داشت . یباو عج یو ماندنم ب رفت و من ماندم  او
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 یرونمنشاند و از افکارم ب یشپا یدست دورکمرم انداخت و مرا رو برهان

  یمرفت  یو قهوه باال م یمبود یدهچ  ینهشوم  یبزرگ را جلو  ی، کوسن ها  یدکش

 بود  یدنیها د یشهاز پشت ش یاطپوش ح یدنظره سفم و

  یطنتکاشت ش  یام مگونه  یکه رو  ییآغوشش لذت داشت و بوسه ها  گرمای

را  یجانعشق و ه یدچرخ یمصورت و موها یتو یصانهنگاهش که حر  و
 دست دو طرف شانه ام گذاشت   یختهمزمان به جانم ر

 ... یکردمبارزه مکه به جانم افتاده بود م  یمن با ترس سگ جان  و

 *** 

 زدم  یروناز خانه بافتاب طلوع کرده بود  یوقت  از 

 رستوران بود و وسواس من ! ینظافت کل روز 

 جلب نشد عقب نرفتم  یتمرضا یبودم و تا وقت  یستادهخدمه ا یبه پا پا

 گذاشت گفتم :  یممنو فردا را جلو ینبات  یاقا یشب وقت  آخر 

 ؟ یارینمن م یگل گاوزبون برا  یه ینبات  یآقا ـ

 و گفت : ادیستا یزمرفته اش را برگشت مقابل م راه

 دخترم ؟ یستحالت خوب ن ـ

 و گفتم : یدمبه صورتش پاش لبخندی

 خوبم فقط خسته ام  ـ
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  یرنگ به رو ندار ـ

  یارهگل گاوزبون حالمو جا م  یوانل یه یستن یزیچ ـ

 زد  یرونتکان داد و از در ب سری

گچ را   یر ، حق با او بود رنگ صورتم تصو  یدمکش  یرونب  یفمکوچکم را از ک  آینه
 چشمانم هم گود رفته بود  یر کرد ، ز  یتداع  یمبرا

 یکدوش اب گرم و  یکدادم و چشمانم را بستم ، قطعا  یهتک یصندل به
  یاوردحالم را جا م یخواب طوالن 

 را همانطور گذراندم  یا یقهدق چند

گذاشت   یزمم  یم نوش را رود  یواند شد لوار   ینبات   یبه در خورد و اقا  یا  تقه
 و گفت :

  ینتا داغه بخور ـ

 ینببر  یفتشر  یتونیدم یگهممنونم شما د ـ

را  یلمو موبا ییچ، سو یدمشده ام را داغ داغ سر کش یرینگاوزبان ش گل
 زدم  یرونبرداشتم و ب

  یدکش  یر خورد و ت یچرل که نشستم دلم پ پشت

 ناراحت ! یمعده  ینبر ا لعنت

اب خوردم و استارت زدم اما درد شکمم هر لحظه  یمعده ام را با کم رصق
 از دستم خارج بود  ینکنترل ماش  یگر که د  ییتا جا یشدتر م یدشد



  

 
343 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ، دستم شکمم را چنگ زد  یدمکش  یابانرا به کنار خ ماشین

 قابل تحمل شده بود  یر که غ  یدرامد از درد اشکم

ناله ام را در گلو  یجانم افتاد و صداه روشن بود لرز ب ینماش یبخار ینکها با
 خفه کردم 

 و دهانم طعم خون گرفت   یدمو من باز هم لب گز   یچیددلم پ  یر ز  یجاندار  درد

 یلمزنگ موبا یرفت سرم را به فرمان چسباندم و صدا یاهیکه س  چشمانم
که   یکرد و با وجود درد  یصفحه دهن کج  یکرد و شماره فرزام رو  یارمهوش

و  یدلغز  یصفحه گوش یبه خرج دادم و دستم رو یچارگیبود ب هیدامانم را بر 
 فرزام امد ... یصدا

 یدارم چه غلط  یدمخوام ... بابت او شب ، نفهم یهلن ... من معذرت م ـ
 ...هلن ؟ یکنمم

از دهانم خارج شد  یناله ا یار اخت یشکمم را فرا گرفت و ب  یر ز یپر قدرت  درد
 زدم  یشو درمانده صدا

 ...فرزام  ـ

 گفت :  یمکث کرد و با لحن نگران  کمی

 هلن ؟  ـ

 

 و او گفت : یداز گوشه چشمم چک اشکم
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 ؟ یی؟ ... کجا یستیهلن خوب ن ـ

 هم فشردم و گفتم : یرا رو چشمانم

 ... یابوندو خ ـ

 از درد و او گفت : یدمگز   لب

 ؟ ییهلن حرف بزن کجا ـ

 ... یابوندو خ ـ

 رمان را فشردم و او گفت : خورد ، ف یم یچعضالت شکمم پ تمام

 ؟ یچ  یابوندو خ ـ

  ینمباال تر از رستوران ... تو ماش یابوندو خ ـ

 اومدم  یرسمخب ؟ االن م یکنماومدم ، اومدم ... تماس قطع نم ـ

 یچقدر زمان گذشت تا خودش را به من رساند اما تمام مدت را پا نمیدانم
را گشود و مرا  ینمدر ماش ینگه دارد و وقت  یار تا مرا هوش یزدتلفن حرف م

پا و سرم گذاشت   یر رنگ باخت و بدون درنگ دست ز  یدد  یار هوش  یمهآنطور ن
  یدبود دو یابانخ یکه آنسو  ینش، بلندم کرد و تا ماش

 یانانداخت و شالم را با خودش به م یلرز به تنم م یدوز یکه م  یسرد باد
 گرفت ...  یرا به باز یشانمپر  یو موها یدکش  یابانخ

. 
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. 

. 

با حال زار کنار تختم نشسته بود و تا خواستم لب باز کنم پرستار وارد  فرزام
 شد و رو به او گفت :

 یتو  یدتون  ینم  شما  یری؟ بهتون گفتم جناب سف  ینبه کس و کارش زنگ زد ـ 
  یدبخش زنان بمون

 یها به واسطه  یاو را شناخته بودند چون تازگ  یمارستانکادر درمان ب  قطعا
  یدرس یبرهان او داشت به شهرت م یده جدبرنام

 و گفت : یدبه صورتم کش یدست  پرستار 

 ؟ یدرد که ندار ـ

 به سرمم زد و رفت  یتکان دادم و او سوزن  یرا به نف  سرم

 و نگاهم کرد  یستادار تختم اکن  فرزام

 داشت ؟ غم

 ؟ یدوسش داشت  ـ

  یدمفهم یمفهوم نگاهش کردم ، منظورش را نم نا

 باهاش  یرفت  یشپ ینجاکه تا ا  یسش داشت حتما دو ـ
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چه مرگم شده  یدانستمو منگ بودم ، اصال نم یجرفت من گ یروناز در که ب و

 بود 

گفت   یمعده ام را شستشو داده بودند اما ان پسرک حق به جانب چه م  حتما
 ؟

 جا به جا شدم و چشمم به شرح حالم خشک شد ... کمی

 ه بود !سقط ذکر شد ینامم ، علت بستر  زیر 

 رفت  یمو حس از دست و پا یدملحفه را چنگ زد ، اشکم چک دستم

 بودم  دهیسرم کش یوارد شد و من ملحفه را رو یکس  یاز چند بعد

 شد ... یک نزد یشپا صدای

 که امد آه از نهادم بلند شد   یار زان صدای

  یاحتما خوابه رو ـ

 جانانه اماده کرده بودم   یلیس یک خوردن  یرا برا خودم

 بود گرفت  یروناو دستم را که ازملحفه ب و

 ... یشهگرم بود ، مثل هم  دستش

 شد اشکم شره کرد  یدهکه بوس  دستم

 هق هقم راه افتاد  یار اخت یاشکش را لمس کرد ب  یسیپوستم که خ و

 سرخ بودند   یبایشام را کنار زد ، چشمان ز ملحفه
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 تم نگاه کردن به صورتش را نداش یرا بستم ، رو چشمانم

 : یدنوازشگرش کنار صورتم نشست و پرس دست

  یهوش شد یاز درد ب  یگه؟ ... دکترت م یخوب  ـ

 بغض آلود شد و گفت : صدایش

 سختت بوده اره دردت به جونم ؟ یلیحتما خ ـ

گلو خفه کردم تا هق نزنم و او تنم را به آغوش   یجانم را تو یب  یها نفس
  یدکش

 کرد    ینم شماتت

 داد  ینم فحش

  یزدمرا اتش م ینگفت و هم  ینم یراهب دب

شوک  ینند کنار گوشم تا از اخوابا یم یکیکاش   یگفت ، ا  یکاش م  یا اما
  یایمدرب

  یکردرا تماشا م یرونبود و ب یستادهکنار پنجره ا  زانیار 

 کرد   ینم نگاهم

 بود  یعذاب دردناک  ینامد تا من کمتر خجالت بکشم و ا یسرم نم باالی

 ا فشرد و گفت :دستم ر  رویا

 دونه ؟ یم ـ
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 گفت   یط شده ام را مسق  ین... پدر جن  ییگو  یرا م  ینبود بپرسم چه کس  نیاز 

 رفته ام ؟ یناز ب ینکجاست صاحب جن  یراست  و

 را به دستان قفل شده مان دادم و او گفت : نگاهم

 بگو بهش زنگ بزنم ...حتما خبر نداره  ی؟ اگر حفظ  یشمارشو حفظ  ـ

 زد  یبرهو یار زان یکردم و گوشهم سکوت   باز 

 ؟ یهـ ک رویا

 ـ ُبرهان زانیار 

 و بغضم گرفت  یدلرز قلبم

 یکم...هلن    یمارستانبودم نتونستم جواب بدم ...ب  یر ـ سالم ... ببخش گ  زانیار 
  یشهتا صبح مرخص م یستن یزیناخوش بود ... نه چ

 یاز ن  یگر د  یدخودش فهم  یمبگو  یاخواست به رو  یرا که قطع کرد دلم م  تماس
رفت   ینز ب، بچه ات ا  یتتسل  یک   یار کاش زان  یفقط ا  یبه او خبر بده   یستن

 گفت !  یهم به او م

 خبر نبود  یب  یز چ یچاو از ه یگر وقت د ان

 گفت :  یاسرم امد و به رو یباال زانیار 

 دنبالتون  یامصبح م یرممن م ـ

 و رفت  یدام را گرم بوس یشانیبعد خم شد پ و
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 اش حساب کرد ... یبرادر یرو یشدم یاکه تا ته دن  ست یاو همان  و

  یدمشن یپچ پچ شان را م یاش کرد و صدا یتا پشت در اتاق همراه  رویا

 بهش زنگ بزنم  یدهنشدا ... هلنم شمارشو نم یداشپ یارو ینا یار ـ زان رویا

 یارو ی، ول یزنهکمده بزن به شارژ ... حتما بهش زنگ م  یتو یشـ گوش زانیار 
  به خودش مربوطه یششخص یزندگ  یار بهش فشار ن یکنمواهش مازت خ

ام را به شارژ زد و روشنش کرد  یکه گوش  ینرفت وهم یلمبه سراغ وسا رویا
 تماس گرفت 

 را به سمتم گرفت  یلمموبا یناسکر  رویا

 نامش را Bکرده بودم   یوس 

 ـ خودشه ؟ رویا

 و قلبم تپش گرفت  تماس را وصل کرد یاتکان دادم و رو ییدرا به تا سرم

  یکندچه م یطشرا ینبرهان در ا نمیخواستم بب یعمد اعتراض نکردم م به

 هلنم  یـ من خاله  رویا

 باز هم ادامه داد  یاخط سکوت بود اما رو پشت

  یمارستاِن نه ... هلن ب یا ینخبر دار یدونمنم ـ

، تا سکوتش را بشکند و  یردبگ یکرد تا از شخص پشت خط واکنش  مکث
 معروف تر از چهره اش بود ... یشصدا یکردطعا اگر صحبت مق
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 کرد و ادامه داد   یپوف  رویا

... هلن بچه  یدبگم که بدون یداما با ینسکوت گرفت یدونم چرا روزه  ینم ـ
 سقط کرده ... ظاهرا بچه شما رو 

 شوکه رو به من گفت : یاقطع شد و رو تماس

 ؟! یخودشو زده به الل یاِل واقعا ال ینا ـ

 شب دادم  یاهیو نگاهم را از پنجره به س یدماز ته دل کش یقیعم آه

 هلن ؟ ـ

 من بود و گفت : یگوش  یننگاهش به اسکر  رویا

 ؟ یمارستانداده کدوم ب یامپ ـ

 دلم قرص شد  یلحظه ا ی، تنها برا یلحظه ا برای

 ؟ یدا یم یعنی

 خراب کند وجهه اش را در جامعه  یخانیممکن بود برهان سار یر ، غ نه

 ؟ یدچه بگو بیاید

 امده ام ؟ یدارشدسته گل به د یک سقط کرده و من با  یما یغهزن ص بگوید

. 

. 

. 
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 منتظرش بودم  یدمصبح را د یدهکه سپ  یوقت  تا

 ...یایدخوش باور منتظر بودم که ب یها یوانهد عین

ن را بپوشم و تا ا یمکمک کرد لباسها  یادادند و رورا انجام  یصمترخ کارهای
 ینو تا کنار ماش  یدزده از شالم را بوس  یرونب  یموها  یرو  یدهم رس  یار زمان زان

 دستش از دستم جدا نشد 

نظرم را جلب کرد   یبلند مشک   یشاس  ینماش  یک ها    ینماش  یرو به رو  ردیف
 برهان شد ... یخو من نگاهم م

 گفتم :  یار م و رو به زانخبر داشت یارو یمتصم از 

 ن خونه خودم  جان منو برسو یار زان ـ

 یتاعتراضش بلند شد هرچه گفت اهم  یصدا یاوسط نگاهم کرد و رو  ینها  از 
 هم مرا به خانه ام رساند ... یار ندادم و زان

را  یینکاناپه سالن پا  یار انداخت و زان ییلباسشو یرا تو یفمکث  یلباسها رویا
 اماده کرد تا همانجا استراحت کنم 

 رمق من بود  ینگاهش به صورت ب  یارونشسته بودم و  یشمارا یز م جلوی

 ؟ یهک  یبگ  یخوا ینم ـ

 ؟ یکنهاز تو دوا م یدونستنش چه درد ـ

رفت و چند دست لباس مردانه گوشه کمدم حرصش  یمسمت کمد لباسها به
 را دراورد 
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 یماش لباسها یه سمتم امد و با تمام دلخورو ب یدکمدم را به هم کوب  درب

باال  یشبدتر خونش را به جوش اورد که صدا میدند ینکهراتنم کرد و مثل ا
 رفت و گفت :

رفته  ؟ اره حتما   یادشتموم خوش بود  رو    یکه با توئه همه چ   ییاون شبا  ـ
... چند ماهه  ینهتک پا تو رو بب یه یومدهتا حاال ن یشبرفته که د یادش

 طفره یدم... هربار پرس یهست  یکیتو با  یگهبهم م یحس لعنت  ین، ا یدمهمف
گفتم   یبهت م  خودم؟ مِن احمق که    یکردیمم  یکارتچ  یار ، مگه من و زان  یرفت 

  یارزهکه سرش به تنش ب  یکینفرو داشته باش اما  یهتنها نمون ، 

و چشمش به  یستادرا باال کشاند ، در چهارچوب اتاق ا یار بلندش زان صدای
 ... یستدانستم دردش چ یتخت دو نفره ام ، مشت کرده بود و م

 رابطه ام نبود  شدرد

 بچه سقط شده ام نبود  دردش

 تا به حال سراغم را نگرفته بود  یشببود که د یکس  دردش

 اش را بعهده نگرفته بود  ینبود جن یامدهبود که ن کسی

 بود  یدهپس کش پا

  یدادرا عذاب م یار بود که زان اینها

 یدادرش داد و بحالش س  یننداره که با ا  یاروم تر هلن گناه   یکم  یاـ رو  زانیار 
  یکنیم



  

 
353 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
اونقدر   یعنیاخه ؟    یه... اون ک  یگیرمم  یش، دارم ات  یار سوزم زان  یـ دارم م  رویا

از  یشتر ب یلی؟ هلِن من حقش خ یدهشون نمهلنو دوست نداره که رخ ن
 نه! یاارزه  یسرش به تنش م یدونم... اصال نم یناستا

 ارزه ... یم ـ

 تمام بغضم گفتم : با

 ارزه  یتنش به م هم سرش یلیخ ـ

 داد زد  یااخم کرده بود و رو زانیار 

 ... یهخب بگو ک ـ

 من هق زدم  و

 تونم  ینم یاتونم رو ینم ـ

 جلو گذاشت ، چانه ام را باال داد و گفت : یقدم رویا

 ی؟رو بهم بگو... بگو چرا قرص نخورد یزیچ یهفقط  ـ

 بود  یرمنتظرهغ یلیخ سوالش

 و لب زدم  یختر یمها اشک 

  یدونمنم ینما یمن حت  یا... رو یدونمنم ـ
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دستم را گرفت  یار هم فشرد و زان یبود و او چشم رو یته ته درماندگ  صدایم

بعد   یاکاناپه خواباند و رو  یبرد ، رو  ییناز پله ها پا  یاطو مرا با احت  بلندم کرد
 گرم را به دستم داد   یر ماگ ش یقهاز چند دق

 همشو بخور  ـ

 امد ! یاطح باز شدن درب صدای

 حبس شد ... ینهپرده را کنار زد و من نفسم در س زانیار 

 بود ... خودش

 پشت سرش بسته شد  یاطرا به داخل راند و درب ح ماشینش

 باال امد  یکیها را دوتا  پله

 امد  یهستند ول ینجاا یاو رو یار دانست زان یم قطعا

 ... یستادما یار اخت یامد و من ب  باالخره

 ود شوکه ب رویا

 خانه ام را داشت  یدبرهان کل ینکها از 

  یستادهردوشان ا یخودش در را گشود و جلو ینکهبود از ا شوکه

 اما نه ! زانیار 

 که شک داشت اما مطمئن نبود ...  انگار 

 وزن داشت   یادیز  یفمتن نح  ینگاهش رو  ینیداد و سنگ  یسالم کوتاه   برهان
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چک بغل   یک نگه داشته بود تا  خودش را    یلی، خ  یددور لبش کش  یدست   زانیار 

 نخواباند ... یقشگوش رف

دار و شوکه   یعنم  ینگاه ها  ینتوانستم ادامه ا  یمتشنج بود و نم  یادیز  وضع
 کنم   ینیب یشرا پ

 یو نگاه   یکردبه من م  یوق زده اش نگاه   ینگو ، با ان چشمها  یگر را که د  رویا
راحت تر بود   یشاشم براب  یدهخواب  یرازیمن با حافظ ش  ینکهبه برهان ، باور ا

 که لب باز کرد من چشمانم را بستم   یار تا برهان زان

که سالگرد ازدواج ما بود ،   یاز همون اول شک کرده بودم ... از همون شب ـ
 ین، نگاه دزد یاون مهمون  ی...تو ینباهم رفت ینکه با هم اومد  یهمون شب
  یخواست فرزامو خفه کن یدلت م ینکههاتون ، ا

 ان گفت :به بره یرهشلوارش فرو برد و خ یش را تودست دو

 هلن رسوند  یک   یدونی! ... م یقرف یریُگر بگ  یشتر ب یگمم یزیچ یهحاال  ـ

 ؟  بیمارستان

 زد و گفت : زهرخندی

 فرزام ... ـ

 یاهیرفت سرم به دوران افتاده بود و چشمانم س یبرهان از من کنار نم نگاه
 رفت 
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با شناسنامه هلن  یدفهم یبه خودت راه نده وقت  یگران ـ البته ، البته ن زانیار 

 بچه سقط  کرده رفت که رفت  یدسف

 را نگه دارم از دستانم رفته بود یر ش یوانل ینکهتوان ا حتی

 یندازماون رفته به درک ... من جنازه هلن رو هم رو دوش اون نم  ینکهـ ا  زانیار 
 یدسر ساعت ُنه با ، یستبکارتش بخواد مرد ن یکه زن رو برا ی... مرد

سوزم ؟   یم یدارم از چ  یدونی... م یببردش ول یدر اشغال یگذاشتنش جلو
  یکردننگاه م ین یابوهرزه خ یههلن رو به چشم  یمارستانتمام اون ب ینکها

 دلم شهر را ُپر کرده بود ... یسوختگ  بوی

مبل  یبودم و برهان کاپشنش را از تنش کند و رو یستادهسرپا ا یسخت  به
 پرت کرد 

اما قطعا متورم شده   یدمد  یاش نم  یاسک   یقه  یر ردن برهان را از زگ  یها رگ
 بود چون صورتش سرخ بود ...

 فشارش باال رفته بود  یار زان یحرفها از 

 بند نبود  ییو دستش جا یکردم خودخوری

  یکردمسرانه نگاهش م زانیار 

 بود؟ یا یگهبه جز تو با کس د  ـ

 فت :و گ ییددندان سا برهان

  ار یبس کن زان ـ
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 و گفت : یستادا یشرو به رو یقارفت دق زانیار 

 نبود ؟ یاخوام ... بود  یجواب م یدمسوال پرس یه...  یگهنه د ـ

 و برهان گفت : یامدم یرونمنقطع ب یمها نفس

 من بودم  یشنبود ... اول ـ

 که جمله اش را تمام نکرد   یدسوت کش یمها گوش

 تم ... نگفت هم خودم هس ینشآخر  نگفت

 صدا بلند کرد  یار زان و

 که همه فکر کنن اون ...  یکرد  یکار  یهپس چرا  ـ

 یر ش یوانخوردم و ل ینکرد ، زم  یخال یرزانوانماش کامل نشد چون ز جمله
 ُخرد شد  ینزم یرو

تن او را خوب  یاز اطرافم نداشتم اما بو یبسته بود و درک درست  چشمانم
 شناختم ... یم

 *** 

 چشمانم را باز کردم  یدیاس دل ضعفه شداحس با

 بودند  یستادهپشت به من ا ینهشوم یجلو یار و زان برهان

 نامرد نبود  ینقدر شناختم ا یکه من م  یـ برهان  زانیار 

 جذابش را ... یو بعد صدا یدمرا شن یدکه برهان از ته دل کش  آهی
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من با چه   یدونیم  ... تو که  یدون   یمنو م  یطشرا  یتو که بهتر از هرکس  یار زان  ـ

 یمارستانب ینگپارک ی... اون شب تا صبح تو یدمرس یتموقع ینبه ا یسخت 
 ؟  یشدم یاومدم اونجا چ  یاگر من م یکنیفکر م یار بودم ، زان

 گفت :  یانداخت و بعد از چند یینرا پا سرش

 من با همه قلبم هلنو خواستم  ـ

  خواستم یمن در ان زمان مچاله شدن در اغوشش را م و

 کاناپه نشست ، گونه ام را نوازش کرد و گفت :  یکنارم رو  رویا

 ؟ یداریب ـ

  یدندبه سمتم چرخ یار ، برهان و زان یاهمزمان با جمله رو و

 کرده ام را گرفت و گفت :  یخدستان  رویا

  یارمب یرمبرات م ... سوپ پختم یضعف دار ینخورد یزیدو روزه چ ـ

ن که سمتم قدم برداشت قلبم ضرب گرفت لبخندم بدرقه اش کردم و برها با
 نشست  ینهبه شوم یکمبل نزد یناول یرو یار و زان

را از  یمکاناپه نشست همانطور که دراز کش بودم موها یکنارم رو برهان
  یدصورتم را کاو یام کنار زد و چشمان خوشرنگش اجزا یشانیپ

 ؟ یبهتر شد ـ

 نگاهش کردم و او گفت : تنها
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 ... درکم کن هلن منو ببخش  ـ

 یمانرا به رو یار زان یرهام چسباند و من نگاه خ یشانیبعد خم شد لب به پ و
 ردیکم  یمانکه لم داده تماشا  یار پر حرص سر بلند کرد و رو به زان  یکردمحس م
 گفت :

 ؟ ینجااز ا یپاش یخوا یتو نم ـ

 اتش زد و با اخم براندازش کرد  یگاریپا انداخت س یپا رو یار زان اما

 خنده ام گرفت  یشانمن از هردو و

 که کاسه سوپ را به دست برهان داد اشک چشمش را گرفت و گفت :  رویا

 قربون اون خنده ات  ـ

 به آسمان انداخت و گفت : یپنجره نگاه  از 

 اسمون وامونده هم که دوباره گرفت  ینا ـ

 یو برهان درحال ینمسرم را مرتب کرد تا بتوانم بنش یر ز یشد بالش ها خم
 چرخاند گفت : یکاسه سوپ م  یکه قاشق را تو

  یهابر  یبهتر ... هلن عاشق هوا ـ

حالم را جا  یابر  یبود که بداند هوا یکرد و چه کس  یداگسترش پ  لبخندم
 به جز او ؟ یاوردم

 اش شدند و او قاشق سوپ را دهانم گذاشت  یرهخ یار و زان رویا
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. 

. 

. 

پچ پچ  ینهشوم یباز هم رو به رو یار انو برهان و ز  یزدرا شانه م یمموها رویا
  یندگو  یکه چه م  یدمشن ینم ینبار و من ا یکردندم

 : یدآهسته پرس رویا

 ؟ یرابطه معمول یه یاشق بود ع ـ

 لب گفتم : یر رخ برهان دوختم و ز یمفروغم را به ن یب  نگاه

  یدعشقش گلومو چسب یچه زمان  یدماصال نفهم ـ

 ؟ یاون چ  ـ

 ... یگر بود د ینخرخره ام گذاشته بود ، هم یخزها پا برو ینکه ا  یترس و

 : گفتم

  ینجاستحتما داره که ا ـ

 شد و گفت : یمل بافتن موهارا کنار گذاشت مشغو برس

 اون َمرد ... برهاِن ؟ یگفت   یبود تا اخر عمرت نم یومدهاگه خودش ن ـ

 را تکان دادم و او گفت : سرم

 تو  یرو چرا برهان دست گذاشت یفهممحاال م ـ
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 شد و گفت : بلند

  یرمبرات اب پرتغال بگ یرمم ـ

نگاهم کرد و بعد برخاست کنارم نشست مرا به  یسر چرخاند اندک  برهان
 داد و کنار گوشم گفت : یهاش تک ینهس

 هلن من چطوره ؟ ـ

 اش باال بردم و گفتم : ینهبه س یدهرا چسب سرم

  یدیو پرسده بار حالم یخوبم ... از صبح تا حاال باال ـ

 دوستت دارم خب  ـ

نگاهش خارج   یغ ت  یر از ز  ، سربرگرداندم تا  یختر  یینام پا  ینهس  یاناز م  چیزی
 مواجه شدم  یار زان یرهشوم که با نگاه خ

  یدانستمرا نم یلشو دل یکردکار را م  ینعمد ا به

 و گفت : یکردم یباز یمموها یسگ  یبا انتها برهان

 ؟ یچرا به خودم زنگ نزد ـ

 سکوت بود و او گفت : بمجوا

 جمع کنه ؟ یابونزن منو از کنار خ یادب یدفرزام با ـ

 ؟ یکردفرزام بود چه م یاگر او جا حاال
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 ینگ پارک یو خودش تا صبح تو یزدبود که به اورژانس زنگ م یناز ا غیر 

رساند و   یمارستانماند ؟! باز هم دم آن پسرک گرم که مرا به ب  یم  یمارستانب
 شناخته شدن کنار تختم ماند ... بدون ترس از 

 من به اون زنگ نزدم  ـ

 ؟ یینافتاد پا یهودر اسمون باز شد و اون  یبگ  یخوا یم ـ

 فرستادم نگاهش کردم و گفتم : یرونرا ب نفسم

 من کشته مرده اونم ؟ یکنیچرا فکر م ـ

 یا یوهابم یوانو ل یاو با حضور رو یمماند یرهدر چشمان هم خ یا یهثان چند
 ه به دستم داد نگاهم را گرفتم ک

شب را بمانند  ینکهدر رابطه با ا یار و زان یازدم و رو یوانل یبه ن  یکوتاه   مک 
را  یامعتقد بود که بمانند و جواب رو یار ، زان یکردندبروند اهسته صحبت م یا

 چون برهان لب به گوشم چسباند و گفت : یندمنش

  یاخور یهمشو م ـ

 اره کرد و من گفتم :ام اش یوهآبم یوانل به

  یکنهندارم سرم درد م یلم ـ

  یشد یفضع ـ

 گفت :  یکردندکه هنوز بحث م  یاو رو یار بعد رو به زان و

  ینتون برس یبه زندگ  ین... شما بر  ینجاممن امشب ا ـ
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 زد و گفت : یار زان یبه بازو رویا

 گفتم   یدید ـ

در هم بود و  یشزانوانش گذاشت ، اخم ها یخم شد آرنج رو یار زان اما
 صورت برهان ... یخنگاهش م

 گذشته را به برهان نداشت   ینانانگار اطم و

  یوفتی... تو برو از کارت عقب ن یمر ینم ییما جا ـ

 و گفت : یچیدبرهان دور کمرم پ دست

 مونم  ی... گفتم م یکنمتمومش کن خواهش م یار زان ـ

 دستانش را درهم قفل کرد و گفت : زانیار 

 در خدمتتون  میپس هست ـ

 و همزمان سه نفرشان گفتند : جو خسته بودم بلند شدم یناز ا یگر که د  من

 ؟ یر یکجا م ـ 

 رفتم  ییبه هرسه نفرشان انداختم و به دستشو ینگاه شاک  برگشتم

 امد  یارو یبه در خورد و پشت بندش صدا یا تقه

 صدام کن  یهلن جان کمک خواست  ـ

  یارو یستن یزیمچ ـ

 از نظر گذراندم  ینهآ  یالود و رنگ زردم را تو اشک چشمان
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 خودت بسوزد ؟ یبه حال شده دلت برا تا

 نبض بزند ؟ یتحلقه درخشان اشک چشمها یقلبت برا یا

 ست  یبیغر  تجربه

 ماند  یگفتن نم  یبرا یزیکه چ  جوری

 راهم را سد کرد  یار امدم زان یرونکه ب  ییدستشو از 

 او گفت : را به صورت نگرانش دادم و نگاهم

 نه ؟ یان بمونه خواد برها یدلت م ـ

 مکث کرد و گفت : یانداختم و او اندک  یر را ز سرم

 ؟ یدوسش دار ـ

 سکوت بود و او گفت : جوابم

تا االن از   یشبکه د  یناییبودن عواقب داره هلن ، ا  یخانیعاشق برهان سار  ـ
 ؟ یادامه بد یخوا ی... بازم م ینِش کمتر   یسر گذروند

 و گفتم : یکردمم یتان دستم بازانگش با

 ... دوستم داره  یار زان یستن یاون ادم بد ـ

 شغلشه که بد ذاِت  یقبول ... ول یستهم ن یآره ، دوست داره ...آدم بد ـ

 دو دستم را گرفت و گفت : هر 
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 ینبه ا یدنرس یبرهان برا یکنم ول  یخوام ته دلتو خال یهلن من نم ینبب ـ

دست  یبوده ، پشت صحنه چا یلیادست خ یر ، ز یدهکش  یادز یسخت  یگاهجا
 ینکردن ... نگاه به االنش نکن که گندگ   یرشکم تحق  یلیاداده ، همون خ  یلیاخ

کارشه و بعد  یشزندگ یتکشه ، مطمئن باش اولو ینم یوناسمشو کام
 یزود ین...توقعم ندارم به ا یگفتم که خودت تا تهشو بخون   ینوعشقش ، ا

 یرو دار یا، رو یکه باشه منو دار  ین تا تهش هرچ بدو یول ییر بگ یمتصم
  یر بگ یمراحت تصم یالپس با خ

 و گفت : یدهم خند بعد

 یخر  یمنظورمه وگرنه شما که منو آبا و اجدادمو م یمعنو یبانیالبته پشت ـ
 خانم پولداره  یبتج یذاریم

  یدمتکان دادم و خند سری

 ام را فشرد و گفت : شانه

 خواد خرمگس معرکه باشم ! ی، دلم نم ینامشبم راحت باش ـ

 و گفت : یدرا بوس یمموها یو او رو یدمگز   لب

 مواظب خودت باش  یلیخ ـ

 یدمشبرگشت به آغوش کش  یزدم ، وقت   یشدور شد که صدا  یو قدم  چرخید
 اش بود و گفتم : ینهس یسرم رو

 دوست دارم  یلیخ ـ
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 و گفت : یدکمرم کش  یرو یتگرانهارا حم دستش

  یرازیدختر ش شتر یمن ب ـ

  یدکش  یگفتنش هم پر م  یرازیدختر ش ینا یمن دلم برا و

 یها  یبج  یبود و دستانش را تو  یستادهباز کردم برهان پشت سرش ا  چشم
  یکردفرو کرده و ما را تماشا م ینششلوار ج

در گوشش  یزیدرامدم و او چند قدم به سمت برهان رفت چ یار اغوش زان از 
ن را باال برد و بعد چند ضربه به شانه اش زد و گفت گفت که گوشه لب برها

: 

 روت حساب کردما  ـ

 ام بود گفت : یرهکه خ  یبرهان درحال و

  یحساب باز کرد یخوب  یجا ـ

 به آغوشم امد صورتم را بوسه باران کرد و من گفتم : رویا

 ؟ یمبا هم حرف بزن یایفردا م ـ

  یومدممن م یگفت   یدلم اگر هم نم یز عز  یاممعلومه که م ـ

 شدند  یو انها راه  یدماش را بوس گونه

 ماندم و او ... من
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به تنه در گذاشت و در را بست ، خواستم از کنارش بگذرم که مچ دستم   دست

 افتاد  یر مشتش گ یتو

  یشدُگرده ام حس م  یو رونگاه ا یمن به جلو بود و گرما نگاه

 ؟ ینکرد یریچرا جلوگ ـ

 بود  یدهرس یبه مرز حناق  یشکه دو روز در گلو  را یزیباالخره گفت ان چ و

 ام گفتم : یهم با تمام دلخور من

 من بود ؟ یفهوظ  ـ

 یدماب را تا ته سر کش  یوانرا از دستش رها کردم و به آشپزخانه رفتم ، ل  دستم
  یدمرا از استانه درب اشپزخانه شن یشو صدا

  یبود یمواظب م یدتو با ـ

 مکث کرد و گفت : یک جوابش بود و او اند  سکوتم

 ... یشداگه اون بچه سقط نم ـ

 ورم کرده ام نشست  یگلو  یرو دستم

 خبر بودم ؟ یاندازه سنگدل بود و من ب  ینمن به ا برهاِن 

 امکان نداشت  نه

چه رسد به بچه  یدکش  یهم پر م یابانیخ یابچه ه ی من دلش برا ِبرهان
 خودش 
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  یدمبود و نالاشپزخانه  یوار د یدسف یها یبه کاش نگاهم

 ... یخوشحال ـ

  یدمجلو گذاشت و قدم عقب کش قدم

جلو امد و من چند  یحلقه اشک چشمانم بود و باز هم قدم  ی  یرهخ  نگاهش
 یدرشتش رو یکلافتادم و ه یر ها گ ینتسه گوش کاب یقدم عقب رفتم و تو

 انداخت  یهتنم سا

 نگاهش کردم و گفتم : یپشت پرده اشک  از 

  یستن یگهن بچه دکه او  یخوشحال ـ

 واضح شد  ینشو چهره غمگ یختر ییناشکم پا قطره

 اون ...اون بچه مون بود برهان  ـ

و غصه   یختماش فشرد و من اشک ر  ینه، سرم را به س  یدرا به اغوش کش  تنم
 رفته بود  ینتنم که از ب یخوردم بابت پاره 

 

 *** 

 جا کردم  یااغوش رو یخودم را تو بیشتر 

  یمطبش چکاپ ش یقت گرفتم فردا بر از دکترت و ـ

 بود ؟ یاز ن ـ
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 بود  یاز معلومه که ن ـ

 ؟ یارو ـ

 جونم ؟ ـ

منو نصفه   ؟ ... اون بازم  یوفتاداتفاق م  ینبه نظرت اگه بابام نمرده بود بازم ا  ـ
 خواست ؟ یم یمهن

 را سد کرده بود گفتم : یمکه راه گلو  یشد و با بغض یطوالن  یارو سکوت

 کس و کارم نه ؟  یب  ییلمن خ یارو ـ

 ؟ یمپس چکاره ا یار من و زان یتو ما رو دار ـ

مثل اون  ید...با یدادمجلوش وام یدخودمه ، نبا یر کشم تقص یم یهرچ  ـ
 دادم  یهمون راهو ادامه م یدبا یکردماز دستش فرار م یلاوا

 ام را با دستمال گرفتم و گفتم : بینی

 یگهاز هروقت د یشتر اومد سمتم باجازه و  یاستانبول ب  یکه تو  یاون شب ـ
  یددلم براش لرز یا

 درشت شده اش گفت : یسرم را به طرف خودش چرخاند و با چشمها رویا

 تو حال خودش نبود. ید؟ شا یگفت   یاالن چ  ـ

 را به چپ و راست تکان دادم  سرم
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 و با اراده اون کارو کرد ... مثل من که با اراده خودم باهاش  یار نه کامال هوش  ـ

دونستم   ی، م  یستن  یرابطه عاد  یهدونستم    یرو شروع کردم که، م  یرابطه ا
اورد دلم کم  یبار عقلم جلو یناول یممکنه چقدر دردسر داشته باشه اما برا

 شم   میجوره پاک ن یچالوده اش شدم که ه یاالنم به قدر

  ! ِ یآلودگ  یهمن و اون داستان  قصه

 ربط گفتم : یب  شدم به آشپزخانه رفتم و کامال بلند

 ؟! یشهخوب م یامبه نظرت الزان ـ

  یدمرا از پشت سرم شن صدایش

 بگم ؟ یزیچ یههلن  ـ

 انداختم و گفتم : یابه ظرف الزان یفر را روشن کردم ، نگاه  چراغ

 بگو  ـ

  یکردیکاش تمومش م ـ 

 حرکت ماندم  یب  اندکی

 گفتم :  یار اخت یب  و

 نکردن به نظرت ؟ یر د ـ

 نقره ام انداختم  یفظر  یمچ  به ساعت نگاهی

 کجا موندن !  ینمزنگ بزنم بب یهمن به برهان  ـ
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را برداشتم شماره اش را لمس  یلمگذاشتم وموبارا پشت سر   یانگران رو نگاه

 کردم 

 جانم ؟  ـ

 کرد و گفتم :  یقارامش به جانم تزر صدایش

 ؟ یاینم یپس ک  ـ

 درو بزن  یمساختمون یجلو ـ

 گفتم :  یاکردم و به روپرواز   یفونسمت آ  به

 اومدن  ـ

 او را نگران تر کرد  یمصدا یانگار خوشحال و

 شناختم  یهمه سال حالت چشمانش را م یناز ا بعد

کنسول رژلبم   ینها یبه اتاقشان رفت تا لباسش را عوض کند و من جلو رویا
 کردم و درب را گشودم و انها از اسانسور خارج شدند   یدرا تجد

 و گفتم : یدماغوش کشرا به  زانیار 

 تولدت مبارک داداشم  ـ

 ام زد و گفت : یشانیبه پ یا بوسه

 قربونت برم  ـ



  

 
372 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
رفت ، بوتش را دراورد و دستش گرد کمرم  ینگاهش از من کنار نم برهان

 خم شد و گفت : یکه به اتاقشان رفت کم  یار نشست و زان

  یخوشگل خودم ـ

گذشته به صحت کالمش اعتماد   مثل یگر را به سرشانه اش دادم ... د نگاهم
 نداشتم !

 و گفت : یداش صورتم را کاو یو رنگ  یباگاه زام را باال داد ، ن چانه

 ؟ یخوب  ـ

خواهم از دستش فرار کنم دستش را  یم یدفهم یفاصله گرفتم و وقت  کمی
چشمانم نفوذ کرد و من  یتو یشتر و نگاهش ب یچیدمحکم تر دور کمرم پ

 ! یدملرز یاندک 

 رخ داده بود  ییراتیثل گذشته نبود ، تغم حالم

دوست نداشتم مرا لمس  یامدم یو وقت  یایدکه ب  زدمیاو نبود له له م وقتی
 قابل تحمل نبود  یمهم برا یقشنگاه عم یببوسد حت  یاکند 

 را گرفته بود  یبانمگر   یداکه جد  یامدم یاعتماد یتماما از ب  ینهاا و

 یکردم م  یالده مان در ماه گذشته ، خسقط ش  یناش بابت جن  یاز خوشحال  بعد
 تمام ابراز عالقه اش تظاهر است 

 را داشتم که از او سوءاستفاده کرده اند یدختر هجده ساله ا حس

 درمانده... همانقدر 
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 ... یچارهب همانقدر 

روشن و واضح بود عشق خالص من نسبت به او بود   یانم  ینکه ا  یزیچ  تنها
 ... 

 رد که گفتم :فرو ب یمموها یانرا م دستش

  یستنکن برهان خوب ن ـ

 دستش را بکشد سرش را کنار گوشم برد و گفت : ینکها بدون

  یهچ یانخونم  تا بفهمم جر  یریمهست ، شب م یزیتچ یه ـ

 و به سرعت به آشپزخانه رفتم  یختر یینام پا ینهس یاناز م چیزی

برهان حواسش   کرد و  یفمورد عالقه اش تعر   یاز غذا  یار تمام طول شام زان  در 
هم  یار ، زان یکردم یحال خوشمزگ  ینرا کامل بخورم و در ع یمبود که من غذا

 خنداندند  یو ما را م یشدهمراهش م

که من درست کرده بودم را همراه چند عدد   یکیبلند شد و ک یاشام رو آخر 
 شمع اورد و با اشاره اش من خواندم و برهان دست زد 

 تولد تولد تولدت مبارک  ـ

بود شمع ها را فوت کرد   یادست رو  یک و همانطور که ک  یستادبلند شد ا  انیار ز 
  یدرا بوس یاو گونه رو

 یانو سرخوش به م  آهنگ را بلند کرد  یصدا  یاو رو  یمدسر خورد  یرا برا  کیک 
 ام  یدهامد حسابش از دستم در رفته بود که چقدر وقت است نرقص
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 یشبه او و حرفها  یادیز  یکردمخودش برقصم ، حس م  یگفته بود تنها برا  او

 بها داده بودم 

 و برخاستم ... یدمرا سر کش یدنینوش لیوان

داد و با  یه، برهان به مبل تک یدسوت کش یار ، زان یدخند یبا خوشحال رویا
 ام شد ... یرهنگاه نافذش خ

  یشدام م یرهخ یراحت تر  یالنبود او با خ یاندرم یپنهان  یز که چ  حاال

و نگاهش به چشمانم  یزدبر  یدنینوش یمخواستم برا یار از زانبار دوم  برای
نبودم و حاال مرا چه شده بود  یدنی، من اهل نوش یدانست، عادتم را م یدرس

 ؟

 را پر کرد و آهسته لب زد  یوانمل یدبا ترد زانیار 

 ؟ یخوب  ـ

 خورم که خوب باشم ! یم ینوا ـ

 یابرهان رد شدم و دوباره به رونگاه  یغ ت یر را باال رفتم و از ز یوانمبعد ل و
  یوستمپ

 یشما از چه دسته ا  یمبهتر بگو  یانه،   یا  یدرا تجربه کرده ا  یسرخوش  نمیدانم
 ؟ یدهست

 یاداوری  یشانها و کمبود ها  یتمام بدبخت   یوشحالهمان ها که در زمان خ  از 
که خود را   ییانها یاو  یدهندسر م یهو گر یگاه   یروندو در خود فرو م یشودم
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 یخندند و از رقص کم نم یم یوار به ترک د یکنندتصور م ینخوشبخت تر 

 اورند ؟!

 یحت  یدمو رقص یدمدوم بودم ، رقص یبدبختانه من از دسته  یا خوشبختانه
و از  یدام کند اما او تنها به حالم خند یبرهان را هم گرفتم تا همراه دست 

 تکان نخورد  یشجا

 نداره پاشو  ینمورب یندورب ینجانترس اقا معروفه ، ا ـ

 بار بود ...! یندوم ینحال نبود و ا یلش و ب  صدایم

 اول را خوب به خاطر دارم ،  بار 

  یمام بود و با بابا تنها بود یهجده سالگ  تولد

 ؟ یشهم یبابا اگه منم همراه شما بخورم مگه چ  ـ

 اش گفت : یشگیو با همان لبخند هم یختر یدنیرا نوش یوانل ته

 بخور ! ـ

 و بعد خوردم  یدمکش  یشرا پ یوانل یدترد یاندک  اب

 ... یختو سه باره و چهارباره هم ر دوباره

بار اول را در کنار خودش تجربه کرده  خواست یدانستم ، م یرا م هدفش
ها کار دست  یبهخواست تا تهش رفته باشم که بعد ها در کنار غر  یباشم ، م

 خودم ندهم ...!

 اهم بود ...شب بابا همه جوره همر  آن
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  رقصید

  خندید

 نگو  یگر را که د یمانها یباز دیوانه

راحت بود  یالمدانستم هرچه بشود او هست خ یته تهش او بابا بود م اما
 ... 

 ان شب به بعد به حد اعتدال خوردم چون ته تهش را بابا نشانم داده بود  از 

 گذاشته و رفته بود   نبود ، او مرا تنها  یگر راحت نبود چون او د  یالمخ  یگر د  حاال

 و گفتم : یدمبرهان را کش دست

و  یرهبگ یلماز رقص من و تو ف یکس  یست، قرار ن یخانیپاشو جناب سار ـ
 پخش کنه 

بود اما بعد برخاست و همراهم   یامدهاخم کرد ، حرفم به مذاقش خوش ن  ابتدا
و خود ناکسش هم خوب بلد بود برقصد و مرا  یرقصیدمشد در آغوشش م

 شده بود ... یشترمانموجب خنده ب ینند که همبرقصا

شاد شهره  یبار با اهنگ ها نیا یول یمبود یدهرقص یادخلوت مان تانگو ز در 
 ...! یکردکه چه م  یتانبرا یمنگو یالو ش

 یمانشد و از سر و صدا یلمان تکم یکوبیپا یوستپ یاهم که به رو زانیار 
  یملشکر  یک یکردم یالخ یدانستهرکس نم

. 
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. 

. 

 بود  یدهرفتن مان رس وقت

 و گفت : یدگونه ام را بوس  رویا

 رستوران  یخواد بر  ینمفردا رو استراحت کن  یخسته ا ـ

 و گفتم : یدمخند سرخوش

 قراره خسته ترم بشم چون فکر نکنم برهان امشب ازم بگذره  ـ

بستم که  یبرهان کمربندم را م ینزدم و او به خنده افتاد. درماش چشمکی
 گفتم :

 منو ؟ یبریخب حاال کجا م ـ

 به سمتم خم شد و گفت : یهمان لبخند مخصوص خودش کم با

 ببرمت ؟ یکجا دوست دار ـ 

 یو با لوند یستادصورتش ا یسانت  یک هم به سمتش خم شدم ، صورتم  من
 گفتم :

 خونت  ـ

 بود تا به حال  یدهمرا ند یرو یندهانش باز ماند ، ا یلحظه ا برای

  یدو خند یدکش  عقب
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 حال از سرت بپره  ینکه ا  ییجا یهببرمت  یدخب پس با ـ

و همزمان باران هم شروع به بارش کرد و او مجبور   یستادیمچراغ قرمز ا  پشت
  یاندازدشد برف پاکن را به کار ب

 بود و آهسته نجوا کردم  یسرو خ یادهکه به راه افتاد چشمم به پ  ماشین

 ؟ یمقدم بزن یمبر  ـ

 به زبانم امده بود  یار اخت یاما کامال ب  یستش ندانستم امکان می

 گفتم :  یار اخت یو من بازهم ب  یشداهش حس منگ سنگینی

 از سرم بپره  ینیسنگ ینکاش ا ـ 

 ؟ یشیدپرس م یدار ـ

 نگاهش کردم و گفتم : یدچرخ سرم

 ! یمدرصد دپرس شم زودتر برو خونه تا حال دارم کارمونو بکن یهفکر کن  ـ

  یدکش  یابانار خرا به کن ماشین

 بارون  یر ز یمخب پس واجب شد بر  ـ

 نگرفتم ، نگاهش کردم و گفتم : یرا جد حرفش

  یدوستم دار یکردمفکر م ـ

کرد و گفت   یخچشمانم م  یرا تو  یزدشب برق م  یاهیرا که در ان س  چشمانش
: 
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 دوست دارم  ـ

 را باز کرد  کمربندش

 ؟ یزحال رو از سرم بندا ینا یپس چرا اصرار دار ـ

  یشیم یا یگهد یز چ یاریچون تو هوش ـ

  یچید، شالگردنش را دور دهانش پ یداش را  سرش کش یمشک  یبافتن کاله

 بود  یداکه تنها چشمانش پ  جوری

 ؟ یشناسهمنو م یکس  یبته ینبه نظرت با ا ـ

 که دردلم افتاد را پنهان کردم و گفتم :  ذوقی

 ؟ یمقدم بزن یمبر یخوا یواقعا م ـ

 خب آره  ـ

 چرا ؟ ـ

  یخوا یچون تو م ـ

 یدمپر   یینپا  یندهانم را قورت دادم و نتوانستم خودم را نگه دارم از ماش  آب
 یم یدرو دو یادهپ یرا زد و دنبالم تو ینماش یموتو او که هول شده بود ر

  یزد، باران به سر و صورتم م یدمخند یپروا م یو ب  یدمدو

 دهانم را گرفت  یدم و او جلوز  یغج یچیدبرهان که دور کمرم پ دست

  یکنیجلب توجه م یهلن دار ـ
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پالتوش دور کمرش گذاشتم و او مرا به  یر و دستم را از ز یدمکش  یقیعم نفس

 خودش فشرد 

 ؟ یخود شد یبرهان ؟ تو تا حاال از خود ب  ـ

 و من پراسترس گفتم : یدخند بلند

 ! یاننخند دو نفر دارن م ـ

 ؟ یهربطش چ ـ

 اته ؟ یافهتر از ق یع صدات ضا یدونیمتو ن یعنی ـ

 نگاهم کرد و گفت : برگشت

 واقعا ؟ ـ

 شدم و گفتم : یرهچشمانش خ به

 تره ! یع نه ، چشمات ... چشمات از همش ضا یوا ـ

داد و آن دو عابر از کنارمان  یشرا گرفت ، نگاهش را به جلو پا شیطنتم
 گذشتند 

 رفتن شان را تماشا کردم و گفتم : برگشتم

دونفر از کنارت رد شدن و  ینکها یکنمنملحظه رو فراموش  ینوقت ا یچه ـ
 نشناختنت 



  

 
381 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
لبخندش را  یدمشال گردن پنهان شده بود اما از چشمانش فهم یر ز لبهایش

 ... 

  یدمرا شن یشنجوا یاز لحظه ا بعد

 ؟ یگویمبه اعتماد نام خود را با تو م ینگونهکه من ا  یستیک ـ 

 گذارم   یت مخانه ام را در دست کلید

  یکنمبا تو قسمت م را یمها یشاد نان

 ؟ یرومبه خواب م ینچنینتو ا یو به زانو ینمنش یکنارت م  به

 )شاملو(

 بود  یرهرا خ یسمخ صورت

  یمبود یستادهرو ا یادهپ یانهم یار اخت یما ب  و

  یمو به سمت خانه اش رفت یمبعد راه افتاد اندکی

 د شدم در قفل چرخاند و اول من وار  کلید

 ؟ یومدمچند وقته خونت ن یدونیم ـ

 کرد و گفت :  یزانرا دراورد ، پالتوش را آو بوتش

 از شما بود خانوم  یکم لطف  ـ 

 را دور کمر تنومندش انداختم ، خودم را به تنش چسباندم و گفتم : دستم

  یخواست  یخب تو ازم م ـ
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 گفتم :  یطنتدرصورتم در رفت و امد بود و من با ش نگاهش

  یازم نخواست  ـ

 لبش باال رفت و گفت : گوشه

 عواقب داره ها  یز وسوسه انگ یشنهادایپ ینا ـ

 و گفتم :  یستادمپا ا نوک

 گه مهمه ؟عواقبش م ـ

 تر کرد و آهسته شالم را برداشت. یخوش فرمش را اندک  لبهای

 گوشم گفت :  یر ز 

 حالت خوبه ؟ ـ

 گوشش زمزمه کردم   کنار 

 خوبم ـ

 یهاز ثان  یگذاشت و در کسر   ینرد و سمت حمام رفت و مرا زمناگهان بلندم ک 
 زدم  یغ سرم باز کرد و من ج یکنم دوش حمام را رو  یاعتراض ینکهو قبل از ا

 َاه ... برهان  ـ

 و گفتم : یزدماش م ینهکم جانم را به س  مشتهای

 یکنی؟م یچه غلط  ـ
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،  یدمچسبحمام  یوار به د یشدمم یار که هوش  یو من در حال یدخند یم او

 و گفتم : یخوردبه هم م یمدندانها

  یشعور یب  یلیخ ـ

 را گرم کرد و گفت : اب

 خوامت  یم یار بهت گفته بودم من هوش ـ

 بود ...  یختهر یشانیپ یرو یسشخ ی، موها یدمباال کش سر 

 *** 

 بازوانش چشم گشودم  یانبود که در م صبح

بود که قرار  یروز جمعه ا گذشت و حاال  یو ان شب م یار روز از تولد زان ده
 کنم   یآشپز یشو من برا یممن خوش بگذران یدر خانه  یمداشت

 را دوست داشت ... ستپختمد

و او به قول خودش امده بود تا در  یشدشروع م یبردار یلمفردا فاز دوم ف از 
 یچهار  یستاو ب  یخوردم  یدکه پروژه کل  یتازه کند ... چون زمان   یکنار من نفس

بود به طبع  یوقت تلفن کردن هم نداشت اگر هم وقت  یو حت  مشغله داشت
 استراحتش بود  یبرا

 را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 که گفت :  یدمگرفته و خوابالودش را شن  صدای

 ؟ یشد یدار زد تو ب یدهمورچه من بازم سپ ـ
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  یامدخوشم م یدادبه من م یکه تازگ   یدخترانه ام را رها کردم و از لقب خنده

 گرفته گفت :  یهمان صدا با

 بخواب  یر هنوز زوده جون برهان بگ ـ

  یدو دوباره خواب یدلبم باال کش یرا تا رو روتختی

 ییننشود از حمام طبقه پا یدار ب ینکها یرفتم و برا یینبعد از تخت پا اندکی
 استفاده کردم ...

 یلمو به خواست من ف یمنشست ینزم یرو یونتلوز یاز ناهار جلو بعد
  دیمید یرا م یتانیکتا یستالژنو

سوال  ینو هم یدماز او پرس یچه شد سوال یدانمگذشت نم  یانهکه از م  فیلم
 داد  ییر را تغ یز همه چ

 ؟! یکنیمازدواج م یبرهان ... ما ک  ـ

چشم داشتم منتظر   یوندهانم گذاشتم و همانطور که به صفحه تلوز  یالترت  یک 
  یکردمخم را حس مر  یمنگاه او به ن یرگیجوابش بودم و خ

 ؟ یممگه قرار بود ازدواج کن ـ

  یستادا یدنقلبم در جا زد و دهانم از جنب یلحظه ا برای

 ... یگشتداشت به دنبال جک م یکشت   ییندر طبقات پا ُرز 
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 بعد گفت : اندکی

 من به تو قول ازدواج دادم ؟ ـ

 نکردم  یافتاز جانب او در یگاه قول  یچبا او بود من ه حق

  یدمکه خودم هم به زحمت شنآهسته بود   یبه قدر صدایم

 نه  ـ

 به آب فرو رفته بود ... یتانیکتا یاز کشت  نیمی

که از ابتدا به ظاهر   یبود ، عشق   یعشق ما هم به مانند ان کشت   یکردمم  حس
 سرنوشت در حال غرق شدن بود ! یانم یدهقدرتمند بود اما وسط راه نرس

 چرا ؟ ـ

 روانه اش کردم  یبه سخت از بغض  یحجم یانم من بود که در  یصدا این

 تو مهم شد ؟ یازدواج برا ینا یهوچش شد که  ـ

 ؟ ی... ندار یتو دوسم دار یول ـ

 دستش گرفت فشرد و گفت : یانخارج شد ، دستم را م یاز ان سرد لحنش

 معلومه که دوستت دارم مورچه سمج من  ـ

  یدمنال یپافشار با

 ؟ یرچرا با ازدواج مشکل دا ـ

 گفت :  یحوصلگ  یفوت کرد و با ب  یرونرا به ب نفسش
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 ؟ یاالنمون دار یبا زندگ  یتو چه مشکل ـ

 قابل تحمل نبود  یمبرا ینو ا یچاندپ یبحث را م داشت

 را نداشت  یلاوا یان قشنگ  یگر اش باشم د یعشق پنهان  اینکه

ند من بدان ینکها یت ، نه براخواستم همه بفهمند که او با من اس یم حاال
خواستم ثابت شود که عشقش  یهستم ... م یخانیمعشوقه برهان سار

 یدکیکه من عشق   یردخواستم دلم ارام بگ یست ، از ته دل است ، م یواقع
 ! یستماش ن

 متعجب او گفتم : یاز جا برخاستم و مقابل چشمها یکباره به

 بفهمن من زنتم ؟ یهبق یکم دارم که دوست ندار  یمگه من چ  ـ

 و گفت : یدشک  آهی

 هلن جان   یستحرفا ن ینمسئله ا ـ

 که در دم به سراغم امده بود گفتم :  یتیعصبان با

معروف و محبوب   یخانیجناب سار  یچرا هست ... کامال معلومه که من برا  ـ
  یزمکمم ناچ

 و گفت : یدبه گردنش کش یشده بود ، دست  یهم عصب او

 یرستورانا  یناز بهتر   یکیاده ...  و خوش اخالق ، باار   ی، مهربون   یتو خوشگل  ـ
  یستمن مهم ن  یهاتم که اصال برا  ینو زم یالتهرون مال توئه ، خونه ها و و

 جلو گذاشت و گفت : یقدم برخاست
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 ؟ یخوام که تو ندار یم یچ  یگه... من د یاز همش مهم تر قابل اعتماد ـ

 بغض کرده ام آهسته گفتم : دیز که داد م  ییصدا با

که بچه مون افتاد و چشمات برق زد از نبودنش ... از همون   یهمون روز ـ
  یدکه با  یستمن یبرات اون  یدمروز فهم

و عقب رفتم ، بغضم را همراه   یدمدستم را کش  یمعطل  یرا گرفت و من ب   دستم
 اب دهانم قورت دادم و گفتم :

 ؟ یکنیُبرهان ... با من ازدواج م ـ

 بست و سرد شد  یخ چشمانش

 ندارم  یطشو شراهلن من فعال ـ

 زدم  یادفر  ناخوداگاه

 روز دو روزتم  یه، من مهمون  یخوا یتو منو نم یار دروغ نگو ، بهانه ن ـ

 و گفت : یددست کش یشخشونت به موها با

رابطه  یشنهاد؟ من خودم اومدم جلو ... خودم بهت پ یهچه حرف ینهلن ا ـ
 خوامت  یدادم ... من م

که قلبم از جا کنده   یکرد جور  یاناس کامل باخر جمله اش را با احس قسمت
 ... یدمجمله را از او شن ینکه بار اول ا  یشد به همان شدت 

  یشدروشن م ینهازودتر از ا یدموضوع با ین، ا یامدمکوتاه م  یدنبا اما
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 پس عقدم کن  ـ

شده اش  یدکل  یهم فشرد ، با خشم و از پشت دندانها یرا رو چشمانش
 گفت :

 هلن ... ـ

 قدم کن ع ـ

 چشمانم زل زد و گفت : توی

  یتونمنم ـ

 ، یزمبودم که اشک نر یآنقدر دختر قو من

 ،  قطع کنم یشهعشق کرم خورده را از ر ینبودم که تبر بردارم و ا یانقدر قو 

  یمو محکم بگو یستمبودم که هنوز سرپا با یدختر قو انقدر 

 پس برو  ـ

 اعتماد نداشت  یشگرفت انگار که به گوشها  یرترنگ ح چشمانش

 خارج شد  یشلبها یناز ب نامم

 هلن  ـ

 رساند  یدانستم نبودنش مرا به جنون م می

 جنون عشقش بد رقم مرا نابود خواهد کرد  یندانستم هم می

  یبرددانستم اگر برود آغوش گرمش را هم با خودش م می
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  یدموجود از ته حلق نال یندانستم و با ا می

 برو ... ـ

  یدعقب کشخورده  یکه

و اماده   یدهنگذشت که لباس پوش  یزیاز پله ها باال رفت و چ  یاز لحظه ا  بعد
 سول چنگ زد کن  یرا از رو ینشماش ییچسو

 خورد و نگاهم کرد ... چرخ

 ... یو طوالن  عمیق

  یختمر یو من فرو م یدکش  یهر لحظه به آتشم م نگاهش

 رفت  یاهیم سکرد ، چشمان  یزد زانوانم خال یرونکه از در ب  همین

 را زد و رفت ... یدمق یراحت  ینهم به

 فرو رفت  یبانمزانو نشستم و سرم در گر  دو

  یداداو را م یهنوز هم بو تنم

  یدترک یاما نم یامدباال م یمتا گلو بغض

 تا رفتنش را زار بزنم ... یدترک نمی

  ینشدنم را بب یشانپر  فصل

  ینسر و سامان شدنم را بب بی

 ام در خودم  ختهیتو فرو ر بی
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  ینشدنم را بب یرانو ی لحظه

 (یلیزند وک یـ عل یشانی)فصل پر 

 *** 

 یبه نرده ها یهپله ها تک یبه خودم امدم رو یفونزنگ آ  یمتوال یصدا از 
 دانستم چند ساعت گذشته  یخوابم برده بود ، نم یسنگ 

 شده بود  یز خانه وهم انگ یها خاموش و فضا چراغ

 بلند شد  یفونآ  یصدا دوباره

 پشت در بودند  یار و زان یا، رو یستادما یسخت  به

را برداشتم و  یدنینوش یمیو قد ینسنگ ییستالکر   یشهبرق را زدم و ش کلید
  یدمسر کش

پله ها  یپله ها بردارم که تعادلم را از دست دادم رو یشدم جام را از رو خم
 خوردم و جام هم خورد شد  ینزم

من خشک   یبه داخل هل خوردند و نگاهشان رو  یار نو زا  یاسالن باز و رو  درب
 شد و وحشت در چشمانشان خانه کرد 

رنگ  یو احتماال صورت ب  یشانپر  یو کوتاه ، موها یدآن لباس خواب سف با
 داشتم  یوانگانبه د یهشب یقطعا ظاهر یمو رو

 و با اشاره به جام شکسته گفتم : یدمخند یار اخت بی

 شکست   ـ
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 که گفتم :  یایدشت به سمتم بقدم بردا زانیار 

 به پات  یرهم هیشش یان ـ

 متوقف شد  همانجا

 چه شده بود ؟ مرا

  یستمناسب ن یار زان یمهم نبود که پوششم جلو یمبرا حتی

 را دست گرفتم و گفتم : یستالکر   یشهبرخاستم ، ش یحال یهمان ب  با

 جا ؟! ینا یاینگفت ب  یاصال ک  ـ

 

 گفتم :  یبا پوزخند همراه

 اره ؟ یاینون گفت با ـ

هم  یرفت و چشمانم را رو یمبه پا یشهش یامدم و تکه ا یینپله را پا یک 
  یدمفشردم و لب گز 

 زدم  یادبرداشتند و من فر  یز خ یار و زان یاکه رو  یدمگوشه چشم د  از 

 یاینجلو ن ـ

 عقب تر از او  یقدم یاجلو و رو یار ... زان ایستادند

 ته که تمومش کردم ؟بهتون گفت  ...؟ گف یچ  یگهد ـ

 جلو امد و با بغض گفت : یکم  یارو
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  یزنیمبذار بعدا حرف م یرههلن از پات داره خون م ـ

 خشم گفتم : با

 بعدا ؟ یگیروز انداخت ، تو م ین، اون منو به ا ینهبعدا ...؟ حال من ا ـ

بود که از  یگفت تنها چشمش به رد خون   ینم یچه یار و زان یکردم یهگر   رویا
 بود  یپ من جارچ یپا

، من و  یگهتمومش کن ؟ تمومش کردم د ی؟ مگه نگفت  یکنیم یهگر   یارو ـ
  یستیماون با هم ن

 وار گفتم : یوانهاطراف نگاه کردم ، آهسته و د به

  یستمن یخانیمعشوقه برهان سار یگهمن د ـ

 ... یار اخت یکه مشت شد بغض کردم ، ب   یار زان دستان

 کردم و گفتم :  نگاهش

داد ، گفت  یح، اون کارشو به من ترج یگفت  ی؟ راست م یدیاش دداد ـ
 !یمبا هم باش یپنهون  ینطور کنم ، دوست داشت هم  یعقدت نم

 گفتم :  یاو رو به رو یدمدندان قروچه اش را شن صدای

 ینگمدل  یهوییچرا    یشچند سال پ  یدونیبهت بگم م  یراز  یهخوام    یم  یارو ـ 
 گذاشتم کنار ؟

 خندیدم
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 القه ندارم گفتم ع  یم یالک  ـ

 خنده بغض کردم و گفتم : یانم در 

بودم اما ... گذاشتمش کنار چون از شهرت متنفر بودم ،   ینگمدل  یوونهمن د  ـ
 کنم   یمشهور بشم و نتونم مث ادم زندگ  یترسیدمچون م

  یایدهق هقش درن یدهانش گرفت تا صدا یرا جلو دستش

 ام بود  یرهچشمان اشکبارش خ اما

از خودش نشونم  یگهد یرو یه یمورد عالقمو گذاشتم کنار و زندگ  من کار  ـ
 یدونستمخودم بود ، م  یر کرد ... تقص  یرانمرد ا  ینداد ، منو عاشق معروف تر 

اما  یزدمم یببه دلم نه ید، همون موقع با یدمو بازم عقب نکش یهچه کوفت
 نزدم 

اثر  یمن هم ب  یها یادر را جان به سر کرد و جلو امد و ف یار زان یمصدا بغض
 بود 

 کردم   یهاراده گر  یو من ب  یدخون را به رخم کش یقرمز  یدشسف جوراب

  یکردمتکرار م یز ر یک و  یزدمو من زار م یدکش  یمپاها یر دست ز او

 شد  یبه خاطر من پاهات زخم ـ

*** 

 بلند برداشتم  یو قدم ها یدمکش  یرونساک را ب ی دسته

 جانم را حواله اش کردم  یبخند ب دست تکان داد و من ل یمبرا مورات
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 را گرفت ، دستم را فشرد و نگه داشت  ساکم

 چشمانم بود ... خیره

  یدپرس ینم یزیبود اما چ یدهدردم فهم عمق

به خانه   یکراستبار نام هتل را از من نخواست ،    ینو ا  یمشد  ینشماش  سوار 
 اش رفت 

غروب   ی  یرهم و خداد  یهتک  یصندل  یسرم را به پشت   یحرف   یچهم بدون ه  من
 را گلگون کرده بود شدم  یاکه در  یدخورش

 گذشت و گفت :  یا دقیقه

 تعجب کردم  یایم یدار یگفت   یوقت  ـ

 گفتم :  یآرام ینگاهش کنم با صدا ینکها بدون

 یتخودشون برام بل یکردن ... حت   یمراه یار و زان یا، رو یامخواستم ب ینم ـ
 بشم   یمابودن که من حتما سوار هواپ  یستاده... تا لحظه اخرپا جفت ا  گرفتن

 ! ینیما رو بب یختر یخواست  یبازم دم اون دوتا گرم ، شما که انگار نم ـ

  یدخند یم یشرا چرخاندم و نگاهش کردم ، لبها سرم

 هم لبخند به لبم امد و گفتم : من

 ؟ یتو بازم خودتو برا من لوس کرد ـ

 همان لحن خود لوس کنش گفت : با
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 رفته آلمان ! ینروزه سلآخه چند  ـ

 داد  یلمتحو یو او لبخند مسخره ا یدمرا به شانه اش کوب مشتم

 ،  یمخانه اش نشسته بود یر نظ یبعد در تراس ب  ساعتی

 گذاشت و گفت:  یماز قهوه جلو فنجانی

 هوا سرده  ـ

آسمان را پوشانده بود ، قطعا باران  یرهو ت یاهس یا باال دادم ، ابرهار  نگاهم
 بود در راه

 و گفتم : یدماز قهوه ام نوش یا جرعه

  ینجامشده و چرا ا یبهت گفته چ  یاحتما رو ـ

 من توش موندم  یگفته ... ول ـ 

 لبش نگه داشته و به رو به رو زل زده بود  یکردم ، فنجان را جلو  نگاهش

 بره ؟ یمگه خودت نگفت  ـ

 گفتم  ـ 

 ؟ یهچ یحال زارت برا ینپس ا ـ

 و ته حلقم سوخت  یدمسر کش یکبارهفنجان را به  قهوه مانده در  تمام

 به صورت جمع شده ام انداخت  بعد گفت : ینگاه  مورات

 چند روز ؟ ـ
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 رخش چشم دوختم و او گفت : یمن به

 چند ماه ؟ ـ

 اش را نشانم داد و گفت : یو صورت جد یدچرخ سرش

 ؟ یایتا به خودت ب یخوا یچقدر وقت م ـ

 ه از بغضم گذاشتم و او گفت :ورم کرد یگلو  یرا رو دستم

 بغض بخوابه ؟ ینتا ا یخوا یچقدر وقت م ـ

 گلوله شفاف از هردو چشمم سقوط کردند   دو

 لب باز کرد و من دستم را باال بردم که ساکت باشد  او

 یدبار  یوقفه م  یب   یمرا به جان پناه تراس رساندم ، اشک ها  شدم خودم  بلند
 ، دلم تنگش بود ...

 یخوا یم ی، هرچ  یروز مهلت دار یک و  یستروز ... فقط ب یک و  یستب ـ
و دوم من  یستبگو اما از روز ب یراهکن ، داد بزن ، بد و ب  یهبغض کن ، گر 

بدتر  یدمکه شنبسته شدن درب تراس را   یخوام صدا یم یشوپ یکسالهلن 
 کردم و هق زدم   یه، از ته دل گر  یدبغضم ترک

روز زمان صرف ترک کردن   یک و    یستل بمواد مخدر که حداق  یمعتادها  مثل
 کنند !  یم
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اش است من هم به برهان   یمواد مصرف   یفرد معتاد آلوده    یککه    همانطور 

 یانبدنم جر  یآنچنان گسترده که در تمام رگ و پ یداشتم ، آلودگ  یآلودگ 
 خودش کرده بود  یمبتال یداشت و مرا به کل

که به تراس باز   یده پنجره بزرگ هم شروع به بارش کرده بود ، مورات پر   باران
  یکردشلوارش مرا نگاه م یها یبرا کنار زده بود ، دست در ج یشدم

را با خودم مشخص کنم   یفمکلخواست که من ت  یامد ، م  یعمد سراغم نم  به
 تواند به من کمک کند خودم بودم ... یکه م  یدانست تنها کس ی، م

 فرستد ... یداشت که مرا کجا م یمانا رویا

 شده بود  یسخ یمگذشته بود ، تمام لباس و موها  ساعتی

 خورد ... یاز لرز به هم م یمنشستم ، دندانها ینزم روی

وشم نشست ، بلندم کرد و با خودش به د یمورات همراه پتو رو دستهای
 داخل برد 

نسکافه به دستم داد و خودش رفت با  ینشاندم ، ماگ بزرگ  ینهشوم جلوی
 را خشک کرد  یمموها برگشت و یحوله کوچک 

 ... یدادرا گرفته بود و آزارم م یبانمگر   یبد سردرد

شبه   یککه    یرینیش  یاهای، رو  یکشیدکه از درون هردم مرا به اتش م  عشقی
که خودم انرا بر خودم حرام   یهمه را باد برده و پخش و پال کرده بود و آغوش

 کردم 
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 ... ینهامن بودم و تمام ا حاال

 ام گذاشتم و مورات حوله را کنار گذاشت و گفت : یقهشق یرا رو دستم

 ؟ یسردرد دار ـ

 اوهوم  ـ

 او رفت ومسکن اورد  و

  یبخور ممکنه سرماخورده باش ینوا ـ

 دهانش نگه داشته بود   یهم کنارم نشست و فنجان قهوه اش را جلو  خودش

 دانستم که معتاد قهوه بود ... می

افتاده  یونتلوز یکاناپه جلو  یانه رودختر  یشرتسو یک سرم را چرخاندم ،  
 بود 

 بود  ینمال سل قطعا

 : یدمپرس آهسته

 کجاست ؟  ینسل ـ

 رفته آلمان  گفتم که ، ـ 

 دعواتون شده ؟ ـ

  یمکرد  یاساس یدعوا یهاره  ـ

 ؟ یچرا ؟ سرچ  ـ
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 و گفت : یدطاق باز دراز کش ینزم یپشت خودش را رها کرد ، رو از 

 تو به فکر خودت باش  ـ

 و گفتم : یدمسمتش چرخ به

 جا بمونم  یندرست نباشه که من ا یدشا یستن یناالن که سل ـ

 ام بود  یرهگذاشته و خ  یشانیپ یرا رو ساعدش

 : گفت

 ؟! یماگه من و تو با هم باش یشهم یچ  ـ

  یامدباال ن یلحظه ا یبرا نفسم

 زدم  لب

  یگیچرت م یدار ـ

 فرستاد و گفت : یرونرا ب نفسش

هم منو ... کاش  ین... اون تو رو ول کرد ، سل یول یگمم چرت مآره دار  ـ
 من و تو ... یشدم

  میدحرفش دو یانم به

 بس کن مورات  ـ

و مرا هم کنار خودش خواباند ، غلت زد به سمت من و گفت  یدرا کش دستم
: 
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 یشهم یعال  یکار بچگانه باش  یهاگر موافق    ینگران نباش بهت نظر ندارم ول ـ
!! 

 متورمم را ماساژدادم و گفتم : یسرش را خواندم ، پلک ها یفکر تو یآن  به

 رو  یهودهب یفکرا یندور ا یز نه مورات ، بر  ـ

 سرش جک زد و گفت : یر را ز دستش

 یحرکت  یه، اون دونفراگر ما رو بخوان  یمبا هم یمکن  یمن و تو وانمود م ـ
  یگهد یزننم

تنم جمع کردم و دوباره  یر زرا از  یمحواله اش کردم ، موها یغره ا چشم
 و گفتم : یدمخواب

 تونه باشه  یعکسش هم م ـ

 ؟ یچ  ـ

  یگهد یکینشده رفتن با  یچیاونا که هنوز ه یماونا بگن بهتر که رفت ینکها ـ

 سقف دادم و گفتم : یدیرا به سف چشمانم

گفتم بره ، تو هم مثل   یخواستم برهان برگرده بهش نم  یدر ضمن من اگر م  ـ
 احمقانه  یختناینقشه ر یرو دنبالش به جاآدم ب

 و گفت : یدام کوب یشانیرا به پ دستش

 تو بکن  یهپاشو برو گر  یخواد منو موعظه کن یتو نم ـ
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 ام گرفت اما تهش دهانم تلخ شد ، خنده

 او کجا بود؟  یعنی

 *** 

 گذشته بود   یهفته ا یک 

دست راست   یات حت اوق  یو سردرگم گذراندم ، بعض  یجاول را کامال گ  روزهای
بود که من از همان  ینکه خوب بود ا  یزیشناختم اما چ یو چپم را هم نم

به آمدنش  یدیام یگر بودم ... او رفته بود و من د یرفتهابتدا رفتن او را پذ
 نداشتم 

 کردم ...  ینم یپرداز یادر خلوتم هم برگشت او را رو حتی

 گشت   یرفت و عصر ها برم یهرروز به مجموعه م مورات

قدر با زنها چ یرندقرار بگ  یطشرا یندر ا یتازه متوجه شدم مردها وقت  ومن
کرده بودم ، هق زده بودم ،   یههفته من خون گر  یک  ینمتفاوت اند ... در ا

داد  ینشان م ینطور اش را ا یساعت ها قدم زده بودم اما مورات اوج ناراحت 
 ...  ینهم  یشدره میخ  یمو به نقطه نامعلو  یداشتکه فنجان قهوه اش را بر م

 وان گذاشتم  بالشتک  یو سرم را رو یدمرا باالتر کش خودم

 یزده بودم ، مورات م یباران  یابانبه دل خ یگر د یهم مثل شب ها امشب
 یمبرا  ینهااما ا  یکنمپهلو م  ینهشبانه س  یها  یرو  یادهپ  ینگفت آخرش هم با ا

 مهم نبود  یچه
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را بداند ، رابطه  یفشتا قلبم تکل یرفتمراه مباران آنقدر  یر رفتم ز یم یدبا من

 من با برهان از اول هم اشتباه بود 

 بودم  یرفتهدانستم ، پذ یرا م این

 بود ، من عاشق شده بودم  ینا یدادکه عذابم م  چیزی

 زبانم نشسته بود  یر بودم ، مزه حضورش ز یدهاو را چش یکسالبه  نزدیک

 ،  یکردتنم درد م یجا جای

 ود که رنجورم کرده ها ب این

 ها بود که ناتوانم کرده بود ...  این

 یبه هم م یمبود و از سرما  دندانها یسبه خانه برگشتم تمام تنم خ وقتی
 خورد 

 هم انداخت یرا رو یمآب نرم نرمک پلک ها یحمام رفتم و گرما به

 ... 

  یدمضربه به در حمام خورد و از جا پر  چند

 آب و کف بودم  یان، هنوز م یایمبگذشت تا به خودم   کمی

 هلن ...هلن ...درو بازکن  ـ

 زد  یمبار بلند تر صدا ینبود اما چرا ؟ا یدهترس صدایش

 هلن جواب بده  ـ



  

 
403 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
  یرونب یاماالن م ـ

که گفت   یدمآهسته اش را شن  یقطع شد و بعد صدا  یلحظه ا  یبرا  صدایش
: 

 خدا ازت نگذره ! ـ

 یدست  یحوله  ینرا ب یمو موها میدپوشتنم را خشک کردم ، لباس  سریع
 رفتم  یرونو ب یچیدمپ

ام بود  یرهمبل تک اتاقش نشسته و خ یقهوه اش دستش بود و رو فنجان
 ... 

 تخت نشستم و کرم مرطوب کننده ام را برداشتم  لبه

 یبار درش را باز و بسته کردم و همانطور که چشمم به مارک سرمه ا چند
 رنگش بود آهسته گفتم :

 خودمو کشتم ؟ یکرد  فکر  ـ

 به هم گره خورده بود  یشو ابروها یکردنگاهم م همانطور 

که به   یومدمکارو ندارم ... من به خواست خودم ن  یننترس من شهامت ا ـ
 خواست خودم برم 

 چشمانش نگاه کردم و گفتم : یم تورا بلند کرد سرم

 معتقدم  یزندگ  ینبه خدا و ا یکه فکرشو بکن  یاز اون  یشتر ب ـ

 رفتم  یرونهم بلند شدم و از اتاق ب بعد
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 *** 

بود همراه خودش به مجموعه اورده  یصبح مورات مرا به هر ضرب و زور از 
رسنل پ ینشسته بودم و به تکاپو یصندل یک  یبود و حاال من بق کرده رو

جرات   یدد  یهم کرده بودم که هرکه از دور مرا م  ی، آنچنان اخم  یکردمنگاه م
 را نداشت شدن به م یکنزد

 خلق کرده بود  یباییرا چرخاندم ، غروب افتاب آسمان ز سرم

 دوم بود  ی هفته

  یکردمهم به او فکر م یشتر ب یحت  یچبود ه یدهسرم که نپر  از 

را نگاه   یشعکس ها  یواشکیو    یکردمهم نامش را در گوگل سرچ م  هرازگاهی
دانستم  یم ، یختر یقلبم فرو م یشعکس ها یدن... هنوز هم با د یکردمم

و من کالفه تر از هرروز بودم و در  یشدکه امشب هم برنامه اش پخش م
 جدال با خودم ...

کردم و عکس شلوارم برداشتم و دوباره نامش را سرچ  یبرا از ج موبایلم
 باال آمد  یشها

 یمعکس هم نداشت یک مسخره بود که من و او با هم  ینزدم و ا یخند تلخ
 سرچ نکنم ،که هردفعه من نامش را 

 ، یدیمترس یم 

 از فاش شدن رابطه مان  یمداشت خوف
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دستانم  یانرا م یگوش  یار اخت یمورات را از پشت سرم حس کردم و ب  حضور 

 حرفها بود  یناز ا ر یزتپنهان کردم اما او ت

 را نگاه کرد  یشرا از دستم گرفت و عکس ها یامد گوش جلو

 اش خونسرد بود ، چهره

 بعد گفت : اندکی

 جذابه  یلیجذابه ، خ ـ

 را به دستم داد  گوشی

خوام کم کم از فکرش   ی، م  یخوام زجر بکش  ی، نم  یکن  یمشقا  یستن  یازین ـ 
  یرونب یایب

که به   یرنگم انداختم و در حال یدسف یهود یبج یرا تو یشدم گوش بلند
 گفتم :  یرفتمسمت آسانسور م

 قدم بزنم  یرمم ـ

 چند لحظه صبر کن  ـ

 برگشت ، دستم را گرفت و گفت : یشرفت و با پالتواتاقش  به

  یمبا هم بر  ـ

 خوام تنها باشم  یمورات م ـ

 را محکم تر گرفت و من گفتم : دستم
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 تو رو ندارم  یمعنا گرا ی؟ حوصله حرفا یگمم یچ  یشنویمورات م ـ

توجه به حرفم وارد آسانسور شد و من  یلبش نشست و ب  یرو لبخندی
  یده چرخ دادم و او بلند خندحدق یچشمانم را تو

  یکردمفکرش را نم یبرد که درصد ییبعد مرا جا ساعتی

نگاه  تیسپ یانم یآدمها یجانو تنها به شور و ه یمنشسته بود یا گوشه
 ... یمخورده بود یدنی، هردو نوش یکردیمم

 زد و نگاهم کرد  یهاش تک یصندل به

 کردم و او گفت :  نگاهش

 ؟ یمن بش دوباره مدل یهنظرت چ ـ

 کردم و او گفت :  یحوصلگ  یاز سر ب  یا خنده

 ! یبهم دروغ گفت  ـ

 را دروغ گفته ام  یز که چه چ  یدانستمم خوب

  یدمرا شن یشبازش دادم و صدا یقهشرمنده ام را به  نگاه

 ... یکرد  یفکه تعر   یاون داستان  ـ

  یدمحرفش پر  یانم به

 اون داستان نبود  ـ

 مسائل را هم داستان بداند  یهبق یقتحق کیخواست با کتمان  ینم دلم
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 رفتم  یشدم به سمت خروج  بلند

 ، نگاهم کرد و گفت : یدرا از پشت کش بازویم

 سوزم  یدارم م یرد خودم کم بود تو هم که اومدد ـ

 گفت :  یلحن نرم تر  با

تا داغت به دلش   یرینم  یشههم  ی؟ چرا برا  یااسپان  یری؟ چرا نم  یریچرا نم ـ 
 ، خب به درک  یتا تهش باهاش رفت  یگفتم یاوبمونه ؟ ر 

هم نبود که من با هر حرفش رنگ عوض  یششده و حال  یقچشمانم عم  توی
 ... یکردمم

 ، برو ...  ی، اقامت اونجا رو دار یدار یاییتو که پاسپورت اسپان ـ

 را چنگ زد و گفت : کمرم

در  یروشن فکر  یما مردا فقط ادا یلعنت  یهترک ینا یو حت  یرانبرو که تو ا ـ
بردار برو ... همه  یاتو... برو ، خوشگل یاریمبد اداشو درم یلیمکه خ یاریمم

  یدوننقدرتو م  یشتر قطعا ب  یاییاسپان  یتو بردار برو ... مردا  یاستعداد و خانوم

 دادم و او چانه ام را باال داد  یشگلو  یر را به ز نگاهم

شته ات ، ما مردا فقط از دور بدون مرد رو شروع کن مثل گذ یزندگ   یهاصال    ـ
 و نه عشق  یشناسیمم منافع مون که وسط باشه نه دلبر  یپا یمجذاب

 کرد و گفت :  ینیغمگ ی خنده
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که بدون شما   ییمما  ین... ا  ینکن  یبدون ما زندگ   ینخوب بلد  یلیشما زنا خ  ـ
 ییمما ین، ا یزنهمون بدون شما لنگ م یزندگ  یپا یه یشههم یستیمن یچیه

  یمکن  یبدون شما زندگ  یستیمن که بلد

 

*** 

  یدمشب تا صبح را کابوس د آن

  یشدکابوس که پشت هم تکرار م  یک 

تمام حضار  یبرندم یجاست یکنند و مرا رو  یکه لباس تنم م  یدمد یم خواب
 چشم دوخته بودند  ینو با تحس یزدندبودند که دست م  یاییمردان اسپان

 افتاد ... یز زبانشان نم، نامم که ا یعکاس یها یندورب فلش

  یدمآب کنار دستم را سر کش یوان، لشدم  یز خ نیم

  یدممورات را از اتاقش شن صدای

بکن  یکار  یه؟ زودتر  یکنیم یچه غلط  یچطور ممکنه ؟ پس تو اونجا دار ـ
  یلعنت  یر رو بگ یرالشجلو وا

 آمد ، ظاهرش کامال آشفته بود  یروناتاقش ب از 

 زل زده بود  یلشخم به صفحه موبامبل نشست و با ا روی

را  یلموبا یبردم گوش یشرا به تن مبل کوباند ، دستان لرزانم را پ گوشی
 حناق شد  ینهبرداشتم و نفسم در س
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را  ینندهپخش شده بود که ب یاز من و مورات در صفحات مجاز تصاویری

  یکردبه قضاوت م یر ناگز 

  یکردحبت مکه مورات مرا به آغوش گرفت و ص  یوقت  تصاویر 

 را خواندم  یر تصاو یتر خارج شد و ت یملب ها یاناز م یآه مانند نوای

  یلماز مورات ا یدجد رابطه

  یلماز مورات ا یبایدختر ز دوست

  یلماز مورات ا یپنهان  رابطه

 ؟ یدونهخوشگله رو م یناسم ا کسی

دستانش نگه داشته بود ، نگاهش   ینزانو گذاشته و سرش را ب  یرا رو  آرنجش
 ا به من داد و گفت : ر 

 کرد   یشکار  یشهنم یگهد یشهم یرالداره وا ینطور تا حاال هم یشبد ـ

  یدمنال آهسته

  ینسل ـ

  یداو آهسته تر نال و

 برهان  ـ

 یخبرها  ینخواست ا  یبود هرچند دلم نم  یدهرس  یانمن و برهان به پا  رابطه
 یکدیگر نها فقط از تمام نشده بود آ  یناما رابطه مورات و سل یندرا بب یندروغ
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که   یایدب یشپ یزهاچ یلیممکن بود خ یتوضع یندلخور بودند و حاال با ا

 نبود ... یندخوشا یچه یمبرا

تنم فرو برده و   یهود  یبشب سر برسد جانمان به لب آمد دستانم را درج  تا
  یکردمکل خانه را متر م

 به گز گز افتاده بود  یمرفته بودم پاهاصبح بس که راه  از 

هم  یراننشان از ان داشت که خبر تا ا ینتماس گرفته بودند و ا یار و زان ویار 
 بود  یدهرس

 کالغ چهل کالغ کرده بودند   یک مسئله را  ینا یبدجور یمجاز فعاالن

 رفت  یجسرم گ ینبش یقهدق یه یاـ هلن تو رو خدا ب مورات

ان کردم و پنه یمپاها ینمقابلش نشستم ، دستانم را بمبلمان  یانم یز م روی
 با دلهره گفتم :

 ینکه سل  ینبحث کرد یسر چ  ینپرسم ... تو و سل یسوال م یهمورات  ـ
 گذاشت رفت 

 داد و گفت : یشپا یر را به فرش پرز بلند ز نگاهش

 یهمجموعه حساس شده بود ،توقع داشت تاپ مدلمو سر   یاز مدال یکیرو    ـ
 و اساس رد کنم بره  یهپا یشک ب 

  یوا ـ

  یدملب نال یر هم فشردم و ز یرو را چشمانم
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  یدهتا االن حتما اون عکسا رو د ـ

 زنگ خانه اش ... یجمله ام برابر بود با صدا اتمام

 سر شد  یمبود ، دست و پا یداپ یفونآ  یمان جا که نشسته بود از 

 ... یداز جا پر  مورات

  یکردند، انگار که دونفر داشتند جر و بحث م یشنیدمرا گنگ م صداها

 خورد  یکه یلحظه ا یبرا یدکه پا به خانه گذاشت و مرا د  لینس

 به من گفت : یرهپوزخند زد و خطاب به مورات اما خ بعد

  یکرد  یمشجا قا یه یکردمفکر م ـ

 قلبم فشرده شد  یختکه ر  اشکش

ساده  یدوست  یهرابطه تون  یدمفهم یم یدبا یدمتاز همون روز اول که د ـ
  یستن

 اما مورات به حرف آمد  الل شده بود زبانم

 دور  یز رو بر  یشک لعنت  ینا ینسل ـ

 دستش را به سمتم دراز کرد و گفت : سلین

 خونه تو  جاست تو ین، ا ینمشب یدارم م یتهواقع یستشک ن ینا ـ

دندان  ینو از ب یشدم ییناش از حرص باال و پا ینهبود ، س یعصبان  مورات
 شده اش گفت : یدکل  یها
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  یضیتو مر  ـ

  یکنهنم یتنفر راض یهکه   ییتو یض، مر  ییتو یضمر  ـ

 پارکت مرا از جا کند  یپاشنه کفش رو یبه طرف در پا تند کرد و صدا و

 و رو به مورات گفتم : ایستادم

 رو دنبالش نذار بره ب ـ

 حرف بزنم  یذارهنم یدیکجا برم مگه ند ـ 

 به سمتش برداشتم و با خشونت گفتم : قدمی

 حرفاتو گوش کنه برو مجبورش کن  ـ

 نگاهم کرد و بعد رفت  اندکی

را  یلمهم از فرصت استفاده کردم ، خودم را به اتاق رساندم لباس و وسا من
 زدم  یرونجمع کردم و ساک به دست از خانه ب

  یکردندبودند و بگو مگو م یستادهچند متر انطرف تر از درب خانه ا انها

 چمدانم ماند  ینگاهش روکه چشمش به من افتاد ساکت شد و   مورات

  یدو مرا د یدهم از رد نگاه مورات چرخ سلین

 ـ هلن  مورات

 درمانده گفتم : یینگاه کردم و با صدا ینسل به
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که عاشقش بودم منو نخواست   یمن به نامزدت پناه آورده بودم ... کس ـ

 از من دوست داشت  یشتر داشت اما کارشو ب یعنیدوستم نداشت ، 

 و گفتم : ختیر یینپا اشکم

چون تو هم تنهاش  یمکرد  یچند روز فقط با هم همدرد ینمن و مورات ا ـ
  یگذاشته بود

 *** 

 )برهان(

  یدملب تاپ را با خشونت به هم کوب درب

 ! یدیمرا هم فهم یلماز با مورات ا صنمش

ود در آغوش او چه کارم راه رفتم ، معلوم نب  یز شدم چند قدم پشت م بلند
  یکردم

 چرا ؟ یا یدهزد ، تو که گرگ باران د یبنه وجدانم

که در هوا معلق   یو از کاه  یرندسازند منتظرند تا اتو بگ یم یعهکه شا  آنهایی
 مانده کوه بسازند !

 چشمم آمد  یهلن جلو یبایصورت ز تصویر 

 بود ... یشانپر  یشبود ، موها یدهرا به آغوش کش او

  یچیدگوشم پ  یتو یمرموز صدای
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 بده  یحتوض یدتوئه با غهیاون هنوز ص ـ

 یدمکش  یرونبرداشتم ، پالتو کوتاهم را از کمد ب  یز م  یرا از رو  ییچو سو  موبایل
 زدم  یرونو از دفترم ب

 ینماش  یدرخت چنار تو  یر شب ، مقابل خانه اش  ز  یاهیس  یانبعد م  ساعتی
 نشسته بودم 

 یم نیماش یشهد ، باران با حرص خودش را به شپانزدهم اسفند بو امروز 
  یمانآمده امسال کم گذاشته برا یادشانگار که تازه  یدکوب

خانه اش را برداشتم ، حرف اول   یدشدم در داشبورد را باز کردم ، دسته کل  خم
 روشن خانه اش دادم  ینامش را لمس کردم و نگاهم را به چراغ ها

 برگشته  یهاز ترک یستهفته ا یک دانستم  می

 در گوشم گفت : ییره صداشدت دلم تنگش بود و دوبا به

 توئه  یغهاون هنوز ص ـ

  *** 

 )هلن(

حضور شده بود که همه فراموشش کرده  یو آنقدر ب  یگرفتسکوت خو م به
 امده بود که تنها باشد ... یابودند انگار به دن

 مردگان نگه داشتم  یکتاب سمفون   یورق ها ینسبابه ام را ب انگشت

 ر گرفتم دراز کردم آهسته پرده را کنا دست
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 بودم  یاطمدرخت بادام ح یشدت گرفته بود و من نگران شکوفه ها باران

 سرد شده ام  یرا بستم و چشم دوختم به فنجان چا کتاب

 توجهم را جلب کرد  یاطاز ح صدایی

 و همزمان درب سالن باز شد ... یستادما یار اخت بی

 بود  یسو پالتوش از قسمت سر شانه خ موها

 جا بود  ینبودمش و حاال او ا یدهکه ند  یشتر ب یاماه بود  یک 

 : گفت

 ازت راحت بود  یالمخ ـ

 وجود نداشت  یخشک شد انگار که بزاق  زبانم

 جلو گذاشت و گفت : قدم

  یاستانبول بود ـ

 عطرش ... یخورد و بو یبه گردنش م یمتر امد ، نفس ها نزدیک

 عطرش ... یبو خآ 

 را کنار گوشم خم کرد و نجوا کرد  سرش

 چرت بوده  یدمد یبگو هرچ  ـ

را کنار  یشداغ و آشنا یو بازهم نفس ها یدشن یقلبم را م یغوغا صدای
 ؟ یکردم یگوشم خال
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 بگو ... ـ

 که شاخ و دم نداشت !  خریت

 بود ، همش  یعهشا ـ

 از ته دل نامش را بردم  یحبس شده ام آزاد شد و با ناله ا نفس

 برهان ... ـ

 هلن  یکنهصدات ، صدات بدبختم م ـ

 باز هم نامش را زمزمه کردم. یار اخت یاش نبودم اما ب  یطالب بدبخت  من

 که شاخ و دم نداشت   تشنگی

 تشنه اش بودم و انگار او تشنه تر بود ...  من

 ... یدکوب  یم یشهشپر سر و صدا  به  باران

 که شاخ و دم نداشت !  خریت

وشه چشمانم به حفره از گ  یمصدا اشک ها یطول رابطه مان اهسته و ب   تمام
 بود  یدهکه درونم را به اتش کش  یخورد از آشوب  یگوشم ُسر م

 بود ! یکه مسر   یبه بزم آغوش او رفتم ، آغوش یزره و حفاظ  یچبدون ه من

  یشدمم یمارشست ، قطعا ب یآغوشش مسر  یدانستم که آلودگ  می

 هم ... باز 
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و همانجا خفتم   یدکش  یچشمانش که انگار انتها نداشت مرا در خودش م  عمق

  یکردم

 بودم  یرهبه او شدم و به پنجره بخار گرفته اتاقم خ پشت

 نخواهد بود  ینجاکه بزند او ا  یدهدانستم سپ می

 اش ... یمانم و آلودگ  یم من

، تازه داشتم با خودم و احساسم کنار  یکردمم یمتازه داشتم قلبم را ترم من
  یامدمم

 ؟ یخترا بهم ر یز او امد و همه چ چرا

 چه کنم ؟ یدهدل به دلدارش رس ینمن با ا حاال

 دوباره ترکش دهم ؟ چگونه

 چه ؟ یاوردبار دوام ن ینا اگر 

 *** 

  یدمبالشش دست کش یفرورفتگ  یداشتم رو که  یبا تمام حسرت  صبح

  نالیدم

  یهم نکرد یخداحافظ  یمعرفت حت  یب  ـ

  رفتم

  یکردمسرم گذشته بود عمل مکه شب گذشته از    یبه تمام فکرها و نقشه ا  باید



  

 
418 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ماند  یشمارا یز م یصندل یاز حمام درامدم و چشمم رو یچپ حوله

 جا گذاشته بود ... چیزی

 ...اش را  یگردن توس  شال

 راه بازگشتم  یاناما م یمش، خواستم ببو یدمکش  یرشبه جنس کشم دستی

 ... نه

  یشدمآلوده اش نم یگر د من

 بود  یدهرس خودش یانمن به پا یآلودگ  داستان

 کردم   یباییکامل و ز  آرایش

 کوچکم   یدست  یف، تنها رژلبم قرمز بود و ک یدمپوش یمشک  سرتاپا

زدم و مطمئن   یرونجا گذاشتم و از خانه ب  یصندل  یگردنش را همانجا رو  شال
 داستان خوِش ... ینا یانبودم پا

 شم عقب بک یممبودم و قرار نبود از تصم یستادهساختمان دفترش ا جلوی

  یشرو یلب تاپ جلو یبود و سرش تو یاش مرد جوان  منشی

 مسئله شود ... اش را هم زن انتخاب نکرده بود که مبادا یمنش حتی

 سرش را بلند کرد و گفت : یپاشنه کفشم منش یصدا از 

  ییدبفرما ـ

 چشمانم را نرم پشت گوش فرستادم و گفتم : یافتاده جلو یمو دسته
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  ینمرو بب خانییخواستم جناب سار یم ـ

 شما ؟ ـ

 هلن زند  ـ

 چرا ! یدانممتعجب بود و نم یکرد و اندک   نگاهم

 ؟ یهکارتون چ ـ 

 و گفتم : یستادما مقتدر 

 لطفا  یدهماهنگ کن ـ

 گرفت و صحبت کرد   یرا برداشت داخل تلفن

اجازه وارد اتاقش شوم و او نتواند  یها ب  یلمخواست مثل ف یچقدر دلم م و
 بود ... یمهم یز چ یمکه آبرو برا  یفح اما یدبگو یزیچ

 با دست اتاق رو به رو را نشانم داد  مرد

  ییدطرف بفرما یناز ا ـ

 محکم خودم را به اتاقش رساندم  ییقدم ها با

 و وارد شدم  یدمکش  یینرا پا یرهدر بزنم دستگ ینکها بدون

 بودنم ُبهت داشت  ینجابود و از ا یستادها یزشم پشت

 زدم و گفتم : یباییز لبخند

  یرفت  یبدون خداحافظ  ـ
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 معرکه ام  یپچشمش به ت یک چشمش به در باز اتاق بود و  یک 

 لب گفت : زیر 

 درو ببند لطفا  ـ

 بستم  یبود و در را با هل کوچک  یدهبه صورتش چسب نگاهم

 را دور زد و گفت : میز 

  یزنیمبا هم حرف م یامبرو خونه م ـ

 پوزخند زدم  تنها

وارتپش   یوانهد  ینهمحکم بود اما قلبم در س  یها  یشهبا ر  یدرخت مانند    ظاهرم
  یکردم

 : گفتم

 رو فسخ کن  یغهاون ص ـ

 یر که از ز  یشانمباز و پر  یقرمز ، موها یکرد و با همان اخم لب ها  یزیر اخم
 بود  یرهبود را خ یختهر یرونب یپورمشال گ

 چشمانم مثل آدم کش ها شده بود  !! حالت

 خشک ... سرد و همانقدر 

 دوستت نخواهم داشت  یگر از امروز د یمبودم بگو آمده

 م !بودم که خودم را بکش امده
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 را ... هلن

 را ... یخانیبرهان سار معشوقه

 حاال ، بلند بگو که بشنوم  ینرو فسخ کن ... هم یغهص ـ

  یزنیمحرف م یامگفتم برو خونه م ـ 

 باشم گفتم : یدهکه جمله اش را نشن  انگار 

 باطله  یغهکلمه بگو ص  یه،  یرهگ  یوقتت رو نم یلیخ ـ

رحمانه مرا به  ی، ب  یلهدو ت را در چشمانش وصله زده بودم و ان چشمانم
  یدندکش  یسمت خودشان م

 من هلن زند بودم  اما

 شب گذشته مرده بود ، فاتحه اش را هم خوانده بودند ... هلنِ 

 تونم  ینم ـ

 کردم   یحرص خنده

  یخانیجناب سار یشهبرات بد م یلیخ یگه نتون که ا  یتون  یچرا م ـ

 خواستم  یرا م یندر چشمانش النه کرد و من هم ترسی

 گفت :  ینهزد و دست به س یهتک یزشزود خودش را جمع کرد به م اما

 خوام که باطلش کنم ازم نخواه هلن  ینه که نتونم ، نم ـ

 و گفتم : یدمکش  یرونب یفمرا از ک موبایلم
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  یکنیاالن باطلش م ینچرا ...هم ـ

 ام را باال بردم ، نگاهش کردم و گفتم : ینهپر از ک نگاه

 خوام دوباره شب و نصفه شب هوسم به سرت بزنه  ی... نم یدونیآخه م ـ

  یدو غر  یدبه صورتش کش یدست  یکالفگ   از 

 بود  یمن هوس نبود ... فقط دلتنگ  یشبهلن حرف دهنتو بفهم ، حال د ـ

 بود  یستادهپرتگاه ا یلبه  دلم

 اما من محکم دستش را گرفته بودم ممکن بود بلغزد  هرلحظه

 بس بود ... دیگر 

 تر نگاهش کردم و گفتم : دقیق

 معطلم نکن  یناز ا یشتر لطفا ب ـ

 یشراه را پ  ینو بدتر   ینو من مجبور بودم آخر   یکرددلخور نگاهم م  همانطور 
  یرمبگ

 خوب یلیخ ـ

بعد از به  یشبرا که د یعکس یلمموبا یمبل نشستم و تو ینتر  یکنزد روی
 خواب رفتنش گرفتم را آوردم 

 که در آن من در آغوش او بودم  عکسی

  یستدانستم کارم نامرد می
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 وبن اشتباه است  یخاز ب میدانستم

 کند   یدادرز پ ییدانستم که قرار نبود ان عکس جا می

 رد بزنم عکس را پاک خواهم ک یروندر ب یناز ا یدانستمم یحت  و

 صورتش باال بردم  یجلوعکس را  ینهاتمام ا با

 رو فسخ کن وگرنه ... یغهص ـ

 ام را ادامه ندادم و او رنگ باخت  جمله

  یدباز ماند و آهسته نال دهانش

 هلن ؟ یکرد  یکار چ ـ

 البته فعال  یستمون ن ینب یا یبهغر  ـ

 باختن بود ! یبرا یدنجنگ مثل

 شد  یجور یکصورتش  حالت

 خورد ... یچشناخت و دلم پ یمرا نم یگر د هینکا مثل

 نگاهم کند گفت : ینکهرا فسخ کرد و بدون ا یغهلب ص زیر 

 االن اون عکسو پاک کن  ینهم ـ

 نشست  یزشبعد پشت م و

 ، دستم را دراز کردم و گفتم : یستادما یزشم یجلو برخاستم

 خونم  یدکل ـ 
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 را باال آورد و نگاهش به صورتم نشست  سرش

 ... یستن یُمردم ، مرگ من موقت  یگهکه د  میدونم

خانه ام را در دست فشردم و بعد آنرا به قعر  یدزدم کل یروندفترش که ب از 
 پرت کردم  یفمک

 به آسمان گرفته انداختم  نگاهی

 به راه افتادم ... پیاده

 دم ؟کشان  یدل بق کرده ام را به کجا م حاال

 در دلم را هم کشته بود ! که با نگاهش تنها چراغ روشن مانده  انگار 

رو نشستم و چشم دوختم به درخت نارنج که در باغچه  یادهپ یمکتن روی
 خوش بهارش اطراف را پر کرده بود ... یرو تنها بود اما سبز بود و بو یادهپ

 لب زمزمه کردم  زیر 

؟ ... بهار نارنج رو چه به تهرون   یافتاد  یبشهر غر   ینا  یتو هم مثل من تو  ـ
 ... یدته ؟ تو بادود گرف

 که در ذهنم خورد جمله ام نصفه ماند   یجرقه ا از 

شاخ و برگ سبزش فرو   یانرفتم ، سرم را م  یک و نزد  یدماز جا پر  یدواریام  با
  ییدمبردم و بو

 گفتم :  یبیلبخند غر  با
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  یدیم یراز ش یبو ـ

 *** 

 اما نه  یااستقبال کرد رو یمماز تصم زانیار 

 یگر ه بود که نروم ، که بمانم اما من مصمم بودم دخواهش و تمنا خواست با
 کرد   یشهرآرامم نم ینا یحال و هوا

  یسدبنو یمبرا یرفتم تا سرنوشت برگ تازه ا یم باید

 را گرفتم و گفتم : دودستش

 ؟! یکنیم... قبول  یرستوران  یراونمن مد یبه بعد به جا ینتو از ا ـ

  ینمنبهلن بحث عوض نکن من طاقت ندارم تو رو  ـ

 را پشت گوشش فرستادم و گفتم : یش، موها خندیدم

  یوونهد ینیمنو نب یگهد یستقرار ن ـ

 افتاده بود گفت : یشکه به جان صدا  یبغض با

 چقدر آرزو داشتم برات ؟ یدونی... م یستممن مثل تو صبور ن ـ

 هم به خنده افتاد  یار و زان یدمتر خند بلند

  یلنه خدا بخ یرهحرف نزن ، نه هلن پ مثل مامان بزرگا یاـ رو زانیار 

 خواد ول کنه بره ؟ یحاال م یدرستورانش زحمت کش یـ اون همه برا رویا
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 یهاون رستوان رو نخور  ی... غصه زحماتم برا یارو یشهدرست م یهمه چ  ـ

 دارم  ییفکرا

 داد و به آشپزخانه رفت  نیروب یرا با آه  نفسش

 ؟ یار زان ـ

 جان ؟ ـ

 کنم   یعذرخواه  ازت یدمن با ـ

 شد و گفتم : متعجب

 من با عاشق شدنم رابطه تو و برهان بهم زدم  ـ

 و گفت : یدرا جلو کش خودش

 یلی، دوست داشتن و عاشق شدن خ یوقت خودتو سرزنش کن یچه ینمنب ـ
  یکنهروح آدمو پخته م یبزرگه عاشق 

 فرستاد و گفت : یرون، بازدمش را ب یدکش  یقیعم نفس

عاشق   ینکهه چشمات بازه ، خوبه که عشق چشماتو کور نکرده ، اخوبه ک  ینا  ـ
 ی... منظورم از پختگ  یکه به اون رابط ادامه ند  یو اونقدر عاقل باش یباش
   ینههم

رابطه من و برهان هم نباش من از دستش دلخورم ، شکارم ازش اما  نگران
  ینطور مونم هم یسر جاشه ، دوست  یمونهمکار

  یجا بمون  ینکه تو ا  یستن یتهش راض یول یکنهم یدلتنگ  یابرو ، رو االنم
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 به خانه خودم رفتم  یکراستزدم  یرونانجا که ب از 

  یدمکش  رونیب یواریکمد د  یرا از طبقه باال یمها چمدان

 کار نکرده داشتم ...  یک وقت رفتن بود اما هنوز  دیگر 

نامش گفتم   یبه کنده کار  یرهو خ  یدمسنگ قبر پدرم چ  یرا رو  یممر   یها  گل
: 

  یشدیبابا کاش تو شهر خودت خاک م ـ

 گفتم :   یوفتدچشمم به سنگ مزار کنار پدرم ن یکردمم یکه سع  حینی

  یشههم ی...برا یرمدارم م ـ

مادرم بود نگاه کردم و به  یکه زمان   ی، از سر شانه به سنگ قبر کس ستمبرخا
 گفتم :  یاییاسپان

 ! یدمتروز بخش یه ید... شا یدونمنم ـ

 ... 

برسانم اما پشت رل نشستم و تا دروازه   یراز توانستم با پرواز خودم را به ش  می
 یجاده پشت سر گذاشتم فردا روز تازه ا یقرآن راندم و تمام غصه ها را تو

 ... یشدامروز دفن م یندر هم یدها با یبود ، پس تمام ناکام

 *** 

 یرد از من کنار نمآن م یتر کردم و چشمها یکطرف شالم را به هم نزد دو
 رفت 
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 : گفتم

 باالست  یادیز یمتق ـ

 شد و گفت : یشتر اش ب خیرگی

 که   یبیدست به ج یلیشما خ یگنم یحضرت  یاقا ـ

  یختمچشمانم ر یشدم ، سرم را کج کردم و تمام نفرتم را تو ینهبه س دست

  یقانع کننده ا یلچه دل ـ

 و گفت : یداش کش یغهبه صورت سبزه و شش ت دستی

  یگیرمرو ازت نم یمتقنصف  یهم هست اگه قبول کن یگهراه د یه ـ

 نگاهش کردم  منتظر 

 ، نصف نصف  یمش یکشر  ـ

 ! یدمدلم به قهقهه خند در 

 شوم ؟ شریک

 هم با توئه چشم چران ؟ آن

 توئه فرصت طلب ؟ با

 ؟! یایدپشت سرت م یات هرجا بروکه آوازه  ییتو با
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ا برداشتم کل مبلغ را در دو فقره چک نوشتم ، دسته چکم ر   یدمرا جلو کش  کیفم

 یهردو خواباندم برگ چک ها را جدا کردم و مقابل اقا  یرا پا  یبایمز  یو امضا
 گذاشتم   یحضرت 

 به هردو انداخت و آهسته گفت : نگاهی

  یکردمم یشبه کمتر راض یکردیصبر م یکمدخترم  ـ

 :دش بود و گفت من و بنگاه دار در گر  ینمرد نگاهش ب آن

 ؟ یگهد ینشد ؟ با شراکت موافق یچ  ـ

 پاسخ گفت : یحضرت  یمن اقا یجا به

فردا و پس  یخبه تار یدنچک کش ینکرد  یینرو که تع یخانم زند کل مبلغ ـ
 فردا

دادم که مشغول  یحضرت  یزده نگاهم کرد و من نگاهم را به اقا یرتح مرد
 قرارداد بود  یمتنظ

  یدمرا شن صدایش

 به نفعت بود  یشدیم یکاگر باهام شر  ـ

 بود ... ینرخم سنگ یمن یناپاکش رو نگاه

 چرخاندم  سر 

 یهتک  یبه صندل  یددرهمم را د  یاخم ها  یشده بود و وقت   یلبه جلو متما  کمی
 داد و گفت :
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 خودت گفتم  یبرا ـ

 جان عمه ات ! آره

 یدمنکره اش را دوباره شن ینگذشته بود که صدا یا یقهدق هنوز 

 ؟ یدمتقالت ند یایآشناست تو مهمونچهره ات برام  ـ

 جنباند  یدست م یکم  یحضرت  یکاش اقا  ینگفتم و ا یچجوابش ه در 

ملک  یددسته کل یآن قرارداد را امضا زدم ، حضرت  یپا یبعد از ساعت  باالخره
به آنها  یمرا به دست صاحب ملک داد و او نگاه  یرا دستم داد و چک ها

 انداخت و از حرصش گفت :

 یرمگ  یچک نم یچک قبول کردما وگرنه از هرکس یبار جناب حضرت به اعت ـ

راحت باشه   یالتوناعتبار دارن که شما خ  یخودشون اونقدر  یشونـ ا  حضرتی
 زند هستند  یدختر مرحوم هاد یشون... ا

ساعد انداختم و  یرا رو یفمو من ک یدآن مرد به فرق سرش چسب ابروهای
آهسته ان مرد را  یشدم که صدا کردم پشت به انها  یبرخاستم خداحافظ 

  یدمشن

  یکشهچک م ینطوریکه ا  یدههمون ، ثروت توپ بهش رس ـ

بود وگرنه اونطورا هم که فکر  یلشکه ملکت باب م  یـ شانس آورد حضرتی
 اش به پدرش رفته  یبا عرضگ  یستن یکنیم
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بستم که پشت پنجره  یام را م یمنیتم کمربند افرمان نشستم ، داش پشت
 یو او نگاه تو  یدمکش  یینرا پا  یشهزد و من به ناچار ش  یشهبه ش  یه اامد تق

 اش را به سمتم گرفت  یزنسصورتم چرخاند کارت ب

 کارت منه   ینا ـ

 زل زل نگاهش کردم و او گفت : همانطور 

 یایخوام ب یارتنر متوپ دارم پ یمهمون  یه یلسال تحو یبرا یگههفته د ـ
  یشمخوشحال م یلیخ

 مشت شد و گفتم : یماپ یرو دستانم

 پارتنر شما مناسبم ؟ یبرا ینشد که فکر کرد یچ  ـ

  یادکه جنم دارن خوشم م  یباز یاز دخترا ـ

 : گفتم

  یادکه افسار چشمشون از دستشون در رفته بدم م  ییمنم از مردا ـ

 و استارت زدم ...  یدمرا باال کش  یشهکردم ش  یانجمله ام را با تنفر کامل ب  آخر 

 آرامگاه حافظ در شب را دوست داشتم ، یو هوا حال

 شد  یشان معرکه م یبشب بو و بهار نارنج ها ترک بوی

بکشم   یقعم  ی، نفس ها  نمیدنج بنش  یکه گوشه ا  یساعت   یدادم برا  یم  جان
 و بارگاه حافظ جانم چشمانم را نوازش کند ...
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  کردیآغاز م یراز اش را در ش یبیگذشت ، بهار دلفر   یم یمهکه از ن  اسفند

شهرم را  یر نظ یپاک و ب  یبود که کوچ کرده بودم و حال و هوا یهفته ا یک 
   یدمکش  ینفس م یقعم

 یبایبه بارگاه ز یرهم و همانطور که خکرد  یداپ یفمحافظ کوچکم را از ک دیوان
 کتاب را باز کردم   یهوا ال یحضرت حافظ بودم ب 

 دل که غم عشق دگر بار چه کرد  یا دیدی

 وفا دار چه کرد  یار ر و با بشد دلب چون

  یختانگ یاز آن نرگس جادو که چه باز آه

 چه کرد  یار از آن مست که با مردم هش آه

 ... 

آشپزخانه گذاشتم   یرا تو  یدخر   یها  یسهدرب سالن را باز کردم ، ک  یسخت   به
 عقب برداشتم  یرا از صندل یو برگشتم دسته شب بوها و گلدان سنبل صورت 

  یشدم یلز از سال بود و امشب سال تحورو ینروز آخر  آن

 ها را جا به جا کردم  یدآشپزخانه رفتم گل ها را به آب دادم و خر  به

آب نارنج   یتازه با کم  یروزنجبیلرا شستم و در زعفران ، پودرسها    یماه   فیله
 خواباندم 

 یهخوش بانو مرض  یدم انداختم و صدا  یز و گشن  یدخورده را با شو  یسخ  برنج
  یکردماش م یلب همراه  یر و من ز یدرس یبه گوش م از سالن
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 نگاهش کردم  یستادمو عقب ا یدمچ یکوچک و جمع جور  ینس هفت

 به خودم برسم  وقتش بود حاال

که قبال مال پدرم بود و حاال   یاتاق خانه ، اتاق   یناتاقم رفتم درواقع  بزرگتر   به
تخت  یم ، انگار که رورا به انجا منتقل کرده بود یلممتعلق به من بود و وسا

 برد ! یخودم خوابم نم یمینفره قد یک 

 یدمخوش دوخت بود پوش  یار داشت و بس  یفیکوتاه و قرمز که جنس لط  لباس
را عقب بردم و   یمکردم  ، فرقم را از وسط باز کردم ، زلف ها  یمیمال یشو آرا

 محکم بستم  یرهپشت سر با گ

 ودم ...ام را امشب تنها خودم نظاره گر ب زیبایی

 رفتم  یرونگرفتم و ب  ینهاز آ  چشم

 برداشته بود  یدپلو شب ع یشب بوها و سبز  یخانه را بو تمام

 یارو یگرفتم و برا  یچند سلف  ینرا برداشتم و کنار هفت س یلمموبا یگوش
 فرستادم 

و  یدمچ ینیرنگ یز کردم و م  یلها را گر  یماه  یلهآشپزخانه برگشتم و ف به
 نشستم 

 نبود  یکس  یفدرامده بود اما ح یش و آب رنگ پلو خو سبزی

 که من بودم و من ...  حیف

 َبه َبه و َچه َچه سر دهد !نبود دستپختم را بچشد و  یکه کس  حیف
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 گذاشتم و با دست شستم   ینک س یرا در سکوت خوردم و ظرف ها را تو شام

 یبه گوش م یاطها از ح یههمسا یترقه و شاد یشد صدا یلکه تحو  سال
 تماس گرفتم  یابا رو یریلبخند زدم و تصو یار اخت ی، ب  یدرس

 دست گرد گردنش انداخته و هردو در کادر بودند  زانیار 

 اونجا  یتنها نشست  یلکه سال تحو  یشعوریب یلیـ هلن خ رویا

 سال نو تو هم مبارک  یزمممنون عز  ـ

 و گفت : یدخند زانیار 

 باشه برات  یخوشگله سال خوب  ـ

 حتما هست  ـ

 زنگ خورد و رفت  یلشام لبخند زد و همان موقع موبا یدواریام به

 گفت :  رویا

 حالت خوبه ؟ ـ

 زدم و گفتم : یپهن لبخند

 ؟ ینیب یبازمو نم یشاره ن ـ

 ؟ یاریاداشو درم یدار یا یواقعا خوب  ـ

 یالت بود ... تو تعط  یجات خال  یهرفتم حافظ  یشمخوبم ، چند روز پ  یینه خدا ـ 
  یایننم
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 ؟ اینوری

 رو جبران کنن  یهفته عقب موندگ  یهبرن سر پروژه اون  یدابا از فردا بانه ب ـ

 هفته ؟ یهکدوم  ـ 

 

 چه خبر ؟ یگه، د یچیه ـ

 زد و دلم به آشوب افتاد  یرونب یمها شاخک 

 شده ؟ ی؟ چ  یارو یخور یحرفتو چرا م ـ

 مکث کرد و گفت : اندکی

 بود  یبرهان ... چند روز خونه مامانش بستر  ـ

 هوا  یذره ا یلبم باز شد برا یان، م یامدباال ن نفسم

 گفتم :  آهسته

 چرا ؟ یبستر  ـ

  یکرداش درد م یهکل ـ 

اما زبان به دهان گرفتم و نفس  یستبپرسم چرا مگر مشکلش چ خواستم
  یدمکش  یقیعم

 به کادر اضاف شد و خندان گفت : زانیار 

 ؟ رهیم یشرستوران چطور پ یخش خواهرم بود ، کارابب ـ
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رو که خوشم اومده بود قولنامه کردم ، بعد از  یاون ملک  یشچند روز پ ـ

 یدندخند  یمبه رو  یمحضر و سند ، هردوشان از خوشحال  یبرا  یرمم  یالتتعط
 گفتند   یک و تبر 

 گرفته بودم گفتم :  یشان انرژ یکه از خوشحال  من

 سرآشپز و پرسنل اشپزخونه  یبدم برا یقراره اگه ـ

شعبه   یراز ش  یخوا یبهش گفتم م یدپرس  یاحوالتو م  ینبات   یآقا  یروز ـ د  رویا
 کنه   یشرفتخواد پ یبال دراورد انگار که دختر خودش م یاز خوشحال یبزن 

 قنج رفت و گفتم : دلم

  ینیهمرد نازن ـ

 یکنم ، بعض  یکار چ  یدبا  یدونستمچند روز که رستوران شلوغ بود واقعا نم  ینا ـ 
 کمِک   یلیخ ینبات  ی، آقا ستادمیا یاوقات هنگ وسط سالن م

تو   ینهش  ینم  یگهد یادست رو  یبده دختر ، رستوران سپرد یرتخدا خ  زانیارـ
 خونه که به جونم غر بزنه چرا همش سر کارم 

 و گفت : یدخند رویا

 شلوغ شده  یلیسرم خ یگهاست مآره ر  ـ

 باال انداخت و گفت : ابرو

  یگههم معاف شدم د یاز آشپز  ـ

 فرصت طلب  یاین از خنده غش رفتم ، روم ایندفعه
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  یر دستپختت به خ یادکه   ییـ آخ هلن کجا زانیار 

خورده مانده  یماجاق گاز ن یکه رو  ییپلو یمن نگاهم افتاد به قابلمه سبز  و
 بود 

 *** 

 رستوران را به عهده داشت وارد شدم   یداخل  یکه کار معمار  یبا مهندس  همراه

 زد همان ابتدا چشمانم برق  از 

رو جدا  یادهاز پ یکوتاه   ینسنگ چ یوار ساختمان با د یجلو یکوچک   حیاط
صبحانه  یشود فقط برا یدهجا چ ینا یو صندل یز شده و قرار بود چند م

  وعصرانه

 چشم نواز بود   یار درامده بود که بس  یمیمال  یساختمان هم به رنگ صورت   خود

مثل همان   یقابود ، دق  درست و به جا کار شده  یز ساختمان شدم ، همه چ  وارد
 یبر بود خبر   یرونزده بود ... چون رستوران ب  یمکه مهندس برا  یطرح سه بعد

ر نظر گرفته بودم که با غذا د  یلتحو  یبرا یینبود فقط فضا یاز سالن غذاخور
شده بود و  کشیدهسبز که تا سقف   یشههم یبا گل ها یکیوجود باغچه بار

 شده بود  ینلنشو د یبارا پوشانده بود ز یوارهاد

و نام برند رستوران   یزدبرق م  یزیرو به رو بود که از تم  یبزرگ و گلبه  پیشخوان
 به تنش نقش بسته بود   یبا خط مشک 

رفتم ، به مکان   یلمتمام است  یقدم برداشتم ، به آشپزخانه و قناد  یخوشحال  با
 کوچکم برگشتم و عقب عقب رفتم  یاطسردخانه هم سر زدم و با ذوق به ح
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غرور به نام برند   یو اندک   یفتگیو با ش  یستادمرو ا  یادهپ  یساختمان تو  یجلو

 یراز نامش نوشته بود شعبه ش یر ز یکوچک تر شدم که با خط   یرهرستورانم خ
 ... 

 گفتم :  یکردرا به هم قفل کردم و رو به مهندس که با لبخند نگاهم م دستانم

  ینمعرکه شده جناب مهندس لطف کرد ـ

 شلوارش فرو برد و گفت : یبج یرا تو دستش

  یمپولشم گرفت یمدرکار نبود خانم زند کار کرد یلطف  ـ

 شد  یپدش را به دستم داد ، امضا کردم و او راه  یجلو آمد قلم آ  بعد

 ... یبایمماندم و رستوران ز من

 شده  یباواقعا ز ـ

 مواجه شدم  یباییاز پشت سرم بود ، چرخ خوردم و با دختر ز صدا

کوچکش هماهنگ بود   یاما کوچک که با لبها  یگوشت   ینیدرشت ، ب  یچشمان 
 انداخت  یم یکس  یاداش مرا به  یدهبلند و کش یشانیو پ

 زدم و گفتم : یباشبه صورت ز لبخندی

  ینلطف دار ـ

  ینماالنم اومدم حاصل کارشونو بب یکننکارگرا دارن کار م  یدمد یهرروز م ـ

 فت :به ساختمان نگاه کرد و گ دوباره
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  یراز ش یکافه رستورانا  یبرا یهبزرگ یبرق ـ

اش تشکر کردم و او رفت و من   یذوق بدنم شل شد ، باز هم از او و مهربان   از 
آشنا  یمچقدر برا ینکهبودم و در فکر ا یرهرفتنش خ یر به مس یا یقهدق یبرا
 ... یامدم

. 

. 

. 

 یستمنجا نمن او یدنفهم یکنهشو مرجوع نم یدهگند  یها یغلط کرده سبز  ـ
  یارندر م یباز

  یگیرمنکن من دوباره تماس مـ تو خودتو ناراحت  رویا

روت  یااعتبارم دستته رو یاریجلوشون کم ن یگیرنم یشاولش دست پ یناا ـ
 حساب کردما

 راحت  یالتخ یزمـ باشه عز  رویا

 خداحافظ  یاقطع کنم رو یدبا ـ

 شدم و وارد سالن رستوران شدم  یادهپ ینماش از 

و اگر امروز سر  یشدندم ینشگروه سر آشپزها بودند که امروز گز   یناخر  ینا
  یشدمم یچارهب یکردمنم یداآشپز دلخواهم را پ
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برگشتم و  یلحظه ا یپانزده مرد و زن در انتظار نشسته بودند ، برا حدودا

نشسته  یدمرستوران د یکه ان روز جلو  یانها دختر  یننگاهشان کردم و در ب
 بود 

 ؟ ینپز هستهم سر آششما  ـ

 لب نشاند و گفت : یرا رو یبایشلبخند ز همان

 سالن اومدم  یریتمد ینه من برا ـ

 یر که همه امور را ز  یکس  ینبر بود اما باز هم به چن  یرونکه رستوران ب  هرچند
 ینبود ، از او خواستم منتظر بماند و به سرآشپزها سر زدم و از ب  یاز ن  یردنظر بگ

  یدمکش  یجلب کرد و من نفس راحت  نظرم را دو نفر  یشان غذا

 ... 

 به در اتاقم خورد  یا تقه

 ییدبفرما ـ

 گذاشتم   ینباوقار وارد شد و من خودکار را زم یقدم ها با

 ... چند سالته ؟ ینبش ـ

 بود کنار زد و گفت : یختهصورتش ر یرو یکوریرا که  موهایش

 و پنج  یستب ـ

 باشد حدودا همسن خودم  یدبا یزدمم حدس
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 به فرم استخدامش نگاه کردم  دوباره

 وهفت ! یستنوشته ب ینجاا یول ـ

 مو به شما گفتم  یقیسن حق یاون سن شناسنامه منه ول ـ

نگاه کردم و دوباره به فرم  ینشبه صورت دلنش یرا بلند کردم ، اندک  سرم
 استخدام چشم دوختم 

  یسوگل نبات  ـ

 ؟ یره اچه کا ینگفت  یدمتدکه   یچرا روز اول ـ

  یباش ینجاا یر کردم شما مد  یچون فکرشم نم ـ

 کردم و او صادقانه گفت :  نگاهش

  ینکس و کار صاحب رستوران باش  یدبا یکردمفکر م ـ

 نوشتم استخدام شد گفتم : یفرم م یینکه پا  حینی

 ؟! یرهسخت گ یلیکس وکار صاحب رستوران خ  ینبهتون گفتن ا ـ

 یادن یدمسر کارگرا فهم یباال یدمتوند یم که  یچند روز ینو ات یگفتن ول ـ 
  یهدست ک

 گفتم :  یبه هم قفل کردم و با لبخند یز م یرا رو دستم

 ؟ یهدست ک یاخب ... دن ـ

 دست خانم هلن زند !! ـ



  

 
442 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 و سر تکان دادم  یدباال پر  ابروهایم

 هلن زنِد ! یدست خدا یااشتباه نکن ...دن ـ

 به دلم نشست  یبایشخنده ز انداخت و یر اش گرفت سرش را به ز خنده

. 

. 

. 

رستوران فرا  یهو روز افتتاح یمماه را پشت سر گذاشت ینسرعت باد فرورد به
 یدرس

 یاطگل و ح  یپر شده بود از سبد ها یشخوانپ یز م یغذا و رو یلتحو سالن
 یوار در و د که با  یکردمنگاهشان م یبود و من با خوشحال یتمملو از جمع

  یگرفتندم یسلف 

  یکردگشت و نظارت م  یپرسنل م ینزده بود و ب یباییز یپهم ت سوگل

، آنها نبودند اما  یستادمبودند ا یدهتدارک د یار و زان یاکه رو  یسبد گل کنار 
 یکردگل ها هم دلگرمم م  ینهم

ام کرده بود و با  یچارهرا گرفته ب یبانمکه از سر شب گر  یانتظار مسخره ا اما
 پس االن چه مرگت است ؟ یشد یالشخ یخودم گفتم تو خودت ب 
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 یالشخ  ی، ب   یشودکه باورم نم  یشد  یالشخ  یزد نگو ب   یاداز درون فر   صدایی

اش قلبت به  یو با خبر بستر  یشبرا یلرزدهنوز دست و دلت م یوقت  یستین
  یایددرد م

آب خواستم و بعد بعد   یوانل  یک از گارسون ها    یکیخوردم و از    یچرخ   کالفه
 اتاقم پناه بردم 

. 

. 

. 

کف و   یکار  یز تم یمانده بودند برا یخلوت شده بود و تنها ده نفر رستوران
گذاشتم و رو به سوگل گفتم   یفمک  یرا تو یلمسالن ، درب اتاقم را بستم ، موبا

: 

 شلوغ بود  یلیامروز خ یتمومه ، تو هم خسته نباش یگهکارا د ـ 

  یممنون خانم شما هم خسته نباش ـ

در ذهنم   ی، نگاهش کردم و صورت کس  یدمنزدم چرخ  ونیر از در سالن ب  هنوز 
 واضح شد 

 سوگل ؟ ـ

 ومن گفتم : یستادا یمرو به رو یدهم چرخ او

 ؟ یستیآشنا ن ینبات  یلاسماع یتو با اقا ـ
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 انداخت و گفت : یر زد به حدسم و سر به ز ییداش ُمهر تا خنده

  ینفهم یام م یلیمن به بابا گفتم شما از فام ـ

  یدباال پر  ابروهایم

 بابات ؟ ـ

 بله  ـ

رستوران شعبه تهران  باشد در همان  یر شده بودم ، پدرش که همان مد گیج
؟ حرف  یکردچه م یراز در ش ینجاپس دخترش ا یکردم یهم زندگ   یتختپا
 یزنیم یراز شعبه ش یدار یدکه فهم  ینهم ینبات  یذهنم تکرار شد آقا در  یارو
 ... یکنهم یشرفتخودش داره پ خوشحال شد که انگار دختر  ینقدر ا

 گرفتم و گفتم :  یشانیبه پ دست

  یدیما رو د یآگه ینگو که اتفاق  ـ

 را به چپ و راست تکان داد  سرش

 دارن  یکردن ، گفتن به شما اعتماد کاف   یبابا شما رو به من معرف  ـ

 ها که کارشان تمام شده بود را مرخص کردم  خدمه

گذاشتم   ینگذاشته بودند را صاف زم  یز م  یوکه برعکس ر   ییها  یاز صندل  یکی
 و نشستم 

ماهه درسم تموم   یکخوندم    یم  یبازرگان   یریتمد  یراز ـ من دانشگاه ش  سوگل
 تهرون نرفتم صبر کردم  یدبه گفته بابا که شما قراره شعبه بزن یشده ول



  

 
445 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
هم درکار نبوده ...  یخوابگاه  یگهدرست تموم شه د یاگر اشتباه نکنم وقت  ـ

 ؟  یچند وقت کجا بود نیپس ا

 مسافرخونه  ـ

 دادم و گفتم : یرونب یعاجزانه ا نفس

که   یموند یمعطل نم ینهمها یگهنذاشت ؟ د یونچرا بابات با خودم در م ـ
  یآواره مسافرخونه بش

با هم  یاستخدام بشم بروز ندم که نسبت   ینکهبابا باهام شرط کرد تا قبل از ا  ـ
  یمدار

 یکردمزودتر استخدامت م یدختر اوشون  یدمفهم یمچرا آخه ؟ من اگر  ـ
 یگرفتم بابات گفته من بهش اعتماد دارم ول  یاونقدرم چک ضمانت ازت نم

 بهش اعتماد دارم ؟ یشتر ب یلینگفته من خ

 و من را هم به لبخند وا داشت  خندید

 یمبر   یمجمع کن  یلتومسافر خونه وسا  یریمم  یابردار ب  یفتوخب حاال هم برو ک  ـ
 نه من !خو

 *** 

 دنجم نشسته بودند  یاطح یزهایشدم ، چند نفر دور م یادهپ ینماش از 

  یستادا خوانیشسالن شدم که حسابدار پشت پ وارد

  یر سالم خانم صبح به خ ـ
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  یزمسالم عز  ـ

 از آشپزخانه خارج شد  یکشیدم یازهکه خم  یهم در حال سوگل

 ه بود خوش پوش و آراست یار بس یشروزها ینمعمول ا طبق

 و سالم کرد  یستادشق و رق ا یدکه د  مرا

 ؟ یمبا هم بر  ینکرد یدارمسالم ... چرا صبح ب ـ

 یاینکه شما صبح زود ب  ینجاا یکارمبعدم من چ یدینخواب یروقتد یشبد ـ
 ؟ 

 به اتاقم امد و گفت : همراهم

 براتون ؟ یارمب ینخور یم یصبحانه چ  ـ

 ام را به شارژ زدم و گفتم : گوشی

 ندارم  یلم یزمعز  یچیه ـ

 پرداختم  یماتاق را ترک کرد و من به کارها یحرف  یچه بی

 تماس گرفت  یاظهر بود که رو نزدیک

 الو جانم ؟ ـ

 هلن ؟ ـ

 اهسته بود  صدایش

 ؟ یزنیاروم حرف م یهچ ـ



  

 
447 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 مامور بهداشت اومده  ـ

  خندیدم

 ؟ یانسرزده م یکبار چند ماه  یمگه خبر نداشت  یادخب ب ـ

  یتوئه خاک بر سر به من نگفت نه  ـ

 کجان االن ؟ ـ 

 خدا  خدافظ !! یاتو آشپزخونه  یرنتو سالن ، االن دارن م ـ

  یشدم یزیشچ یهاوقات  یهم بعض یا، رو یدمته دل خند از 

دستم رفت ، یاهیو آشپزخانه بزنم که چشمانم س یبه قناد یتا سر  برخاستم
 گرفتم و چشمانم را بستم   یزمم یرا لبه 

 کرده بود   یخ یمو پا ستد

  یدمرا آنطور د یبرد وقت  یادلحظه سوگل وارد شد و حرفش را از  همان

 مبل نشاند  یدستم را گرفت و رو یدسمتم دو به

 ؟ یشد یچ  ـ

 لحظه  یهرفت  یجسرم گ ـ

 یخوبه از مال خودت م یگهد ینهندارم هم یلم یگیم یذاریکالس م  یوقت  ـ
  یبخور یخوا
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و او از اتاق خارج  یکردمم وق زده نگاهش یو من با چشمها یزدلب غر م  زیر 

 شد 

  یدهپر  یمرنگ از رو یکردمام گرفتم ، حس م یشانیرا به پ دستم

 را بدستم داد و گفت : یر ش یوانصبحانه وارد شد و ل ینیبا س سوگل

بزنن حدس زدم  یک مجبورشون کردم برات پنک یصبحانه تموم شده بود ول  ـ
  یباشدوست داشته  یدبا

 و او گفت :خوردم  یر از ش یا جرعه

 یچیخودت ه یخوان بخورن گرسنه نمونن ول یم یهرچ  یگیبه پرسنل م ـ
  یخور ینم

 شد و زمزمه کرد   یقصورتم دق  یحرف نگاهش کردم و او نگاهش رو  یچه  بی

  یشهنم  یول  یپنهانش کن  یخوا  یتو چشات هست ... اون ته ته م  یغم  یه  ـ

 شد  ینگاهم از صورتش جدا نم یرهبود و خ یدهچسب به لبم یوانل ی لبه

 گفت ...  یم راست

 نخورده بودم ...منتظر بودم  یچکرده ه  یتا به حال خودزن  یشبد از 

 از جانب او ... یدسته گل یدشا یا یامیپ منتظر 

با هم بودنمان  یکسالمان را خودم کشته بودم درست اما به حرمت  رابطه
 نبود ؟ یخشک و خال یک تبر  یکمستحق  یدمافتتاح شعبه جد
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 برگرداندم و چشمانم را ماساژ دادم  ینیرا به س یر ش لیوان

 چشماش غم داشته باشه ؟ یدتو چرا با یو موفق  یبه پولدار یـ دختر  سوگل

 سر چنگال زدم  یک پنک یا تکه

ام  یزندگ  یزمان ها ینهمه اش در بدتر  یزدکه سوگل از آن دم م  یتیموفق 
 رخ داده بود !

 ماه از فوت پدرم گذشته بود که فکر رستوران به سرم زد  ک ی

 سال پدرم بود که اسم رستورانم سر زبان ها افتاد و حاال  سر 

 را بر پا کردم  یراز ماه بعد از دست دادن برهان شعبه ش سه

 خودم ساختم   یبرا  یتیاز دست داده ام و در عوضش موفق  یزیچ  یشههم  من

 امدم  یبود که به خودم م یدر سخت  ،سخت بودم  یدختر زمان ها من

  یدمکش  یرا باال م خودم

غصه بخورم و  یزیچ یا یاز دست دادن کس یگوشه اتاقم بمانم و برا  اینکه
 راکد بمانم متنفر بودم 

 تا سر پا بمانم  یکردمخلق م یدبا من

 ساختم  یم یزندگ  یگراند یاز ثروتم برا باید

 دادم  ینشان م یمُجربزه ام را به خدا باید

 باشد  یمکنم و اوخدا  یزندگ  یایشکه دوست دارم در دن  یکردمثابت م باید
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 کردن را دوست دارم اما   یتو بندگ  یبرا یزدمم یادفر  ییرفتم جا یم باید

 هم با من مهربان تر باش ... تو

 که به نوتال آغشته بود را دهانم گذاشتم و گفتم :  یک تکه پنک آن

 ؟ یمامروز رزرو تولد دار ـ

  یکننم یهم با خودته ...بچه ها دارن خامه کش یک ک  یینبله ، تز  ـ

ام را  ینهبه دست از اتاق خارج شد آ  ینیاو س یرا تکان دادم و وقت  سرم
اسرع وقت به در  یدشده بود ، با یاهچشمانم گود رفته و س یر برداشتم ، ز

 کند   یز تجو یمبرا یتیتا چند قرص تقو یرفتممطب دکترم م

 به خودم سخت گرفته بودم یادیمدت ز این

*** 

  یچیدگوشم پ  یتو یار زان صدای

  ییمفردا شب اونجا ـ

  یزدموج م یمدر صدا یتخت خواب نشستم و خوشحال میان

 ؟ یگیراست م ـ

 امد  یارو صدای

 شد اره ؟ یفخر ک ـ

  یشننم یالخ یب  یرازوبهار ش یگراباز ین، ا یهمهمون یهـ پس فردا  زانیار 
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  یدمتونچند وقته ند یدونیالم مخوشح یلیخ ـ

  یمآره واال ما هم خوشحال ـ

 من  یزایقدمتون به چشم عز  ـ

تنم مرتب  یاتاق لباس خوابم را تو یقد ینهآ  یامدم و جلو یینتخت پا از 
 کردم 

 داد و گفت : یهبه چهارچوب در اتاقم تک سوگل

پرم  یشب م یه؟ من جنبه ندارما  یدیلباسا پوش ینجون تو دوباره از ا یا ـ
 سرت حاال از من گفتن بود !

 گذشته بود   یکماهی

 خورد و بربر نگاهم کرد  یکهکند   یدادم که با من زندگ  یشنهاپ وقتی

 ینبات  یکند ، آقا  یفب تکلبهانه آورد و بعد خواست که از پدرش کس ابتدا
 داد  یترضا یتاتعارف کرد و نها یهم کم

گرد به اطرافش نگاه   یبا چشمها که ساک به دست به خانه ام امد ،  شبی
  یکردم

 جا همش مال توئه ؟ ینا ـ

 اتاقم را زدم  چراغ

 متاسفانه بله  ـ
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 چرا متاسفانه ؟ ـ

 و گفتم : یدمرا از سرم کش شالم

 ؟ یچ  یعنی یدونیم ییتنها ـ

 با دهان باز نگاهم کرد و گفتم : اندکی

خونه پنجاه  یهتو اوقات حاضرم  یام اما ... بعض ییمن عاشق تنها ینبب ـ
 کنم اما تنها نباشم   یزندگ  یخانواده ده نفر  یهبا  یمتر 

 کرد و گفت :  یتلخ  خنده

 هلن  یپول نشد یبود ... هنوز ب  یشعار ـ

 فت :انداخت و گ ینرا زم کیفش

 ینب  یکردمم  یکار ماه چ  یک ؟ تو اون    یکنمم  یکار منو االن تو خونه تو چ  ینبب  ـ
پول   یپول بودم برا  یلیونمن همش لنگ ده م  ؟  یاون همه مرد مسافرخونه ا

دخل  یلیونده م یبعد تو شب ینکه بتونم شبا سرمو بذارم زم  ییجا یه یشپ
خونه تو ؟ چون  یامب قبول کرد من یبابام فور یچ  یبرا ی، فکر کرد یزنیم

تهرون سر موعد قرارداد سال به سال  یخونه خودمون تو یشپول پ یتونهنم
  یرمخونه بگ ینجامنم اکنه چه برسه   یشتر ب

 شکست و گفت : صدایش

 یاش ما از گرسنگ  یشینهبا وجود سوء پ یدادیهلن اگر تو به بابام کار نم ـ
 جلو گذاشتم و گفتم : یقدم یممرده بود
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 یشب یگیخواهر برادر بودم ، م یهلنگ  یو من از بچگ  یلیونیتو لنگ ده م ـ

خونه اجاره کن ماه   یهبرو    ؟ باشه دخل امشب مال تو  یزنمدخل م  یلیونده م
 یتنها زندگ  یشنو یاز من م یبه ماهم از حقوقت به خونوادت کمک کن ول

 یچتو هم ه یدرست ول یستمتو ن ینکن ... سوگل من شعار ندادم ، من جا
   یمن نبود یوقت جا

 ... 

 ...هلن ؟ یهو ـ

 یز گذشت و او ر یاز اقامت او در خانه ام م یکردم ... حاال مدت  نگاهش
،  یخانیدانست البته با فاکتور گرفتن نام برهان سار یام را م یودرشت زندگ 

 رابطه داشتم و حاال نه ! یتنها گفته بودم قبال با کس

 بود  یستادها یماش جلو یعروسک  یآن لباس خواب سرهم با

  یتو فکر اون ؟ آخرم اسمشو بهم نگفت  یدوباره رفت  ـ

 گشت   یمبعد نگاهش رو و

 و گفتم : یدمکوب  یشبه بازوپشت برسم  با

 به خونم راهت دادم  یچ  یتو فکر توئه چشم چرون بودم که برا یر نه خ ـ

 یگذاشت و مرا عقب برد و رو  یمرا تنگ کرد ، دست سر شانه ها چشمانش
 یچیدهدر خانه پ  یمخنده ها  یتختم انداخت و تا جا داشت قلقلکم داد و صدا

ش کند و او خودش را کنارم پرت کرد بود با خواهش و تمنا خواستم که تمام
 گفتم :  یزدمکه نفس نفس م  یدر حال یدو طاق باز دراز کش
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  یکثافت   یلیخ ـ

 ؟ یزدیحرف م یار با زان ـ

 ؟ یستیا یگوش م ـ 

  یدرو به رو هم فهم یههمسا یکردیم یبرو گمشو اونقدر بلند بلند خوشحال ـ

 سمتش غلت زدم و گفتم : به

 ؟ یکنیمبرام  یکار  یهسو گل  ـ

 و گفت : یدسمتم چرخ به

 تو جون بخواه  ـ

 ؟ یکنیبکنم کمکم م یشوخ  یه یار و زان یاخوام با رو یم ـ

 *** 

 آن سر شهر راندم  یعنیکه خالص شدم به طرف فرودگاه   یشگاهآرا از 

 راه شماره سوگل را گرفتم و گفتم : در 

 ؟خوام خب  یبرات اتاق رزرو کردم فقط من بازم ازت معذرت م ـ

 حرفشم نزن مگه قراره تو پارک بخوابم ؟ یگههلن د یوا ـ

 بده یامهتل بهم پ یدیرس ـ

 باشه فعال که تا شب رستورانم  ـ

 بازم ممنون  ـ
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امدند او به هتل برود  یم یار و زان یاامشب که رو یمسوگل قرار گذاشته بود با

نشان  توانستم سوگل را امشب یدر سرم داشتم ، نم یو خانه نباشد نقشه ا
 شان بدهم تا فردا شب !

 ! یشب مهمان  یعنی

 ... 

 نشست  نیماهان هم اکنون به زم ۲۶۷ پرواز 

 یار گرفتند و زان  یل، چمدان ها را تحو یدمشانتا د یدطول کش یساعت  نیم
درد   یممرا محکم بغل کرد که استخوان ها  یجور  یادست تکان داد و رو  یمبرا

 گرفت 

اشک در چشمانش جمع شده  یاو از دلتنگ   رفتم و یقربان صدقه اش م مدام
 بود 

  یمرفت ینگهم به سمت پارکنشست و با  یمدو ابرو یانم یار زان ی بوسه

 فرمان که قرار گرفتم گفتم : پشت

 ؟ یمشام بخور یمخب کجا بر  ـ

 ـ معلومه رستوران خودت  رویا

 ...  یختر قلبم

 رستوران من ؟ ـ

 ؟ یت رو نشون مون بدرستوران یخوا ی، نم یگهآره د زانیارـ
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 دلمون آب شد  یدیمد ینستاگرامشـ بس که عکساشو تو صفحه ا رویا

 زدم و گفتم : یپر استرس لبخند

 باشه  ـ

 دادم  یامراندم به سوگل پ یزدم و همزمان که به سمت رستورانم م استارت

 االن برو هتل  ینرستورانو ول کن هم ـ

 ؟شام  یبرا یشونبر  یم یچرا ؟ مگه نگفت  ـ

 رستوران فقط تو برو  یاناصرار دارن االن ب ـ

 ؟ یپس رستوران چ  ـ

 برو خودم هستم  ـ

 باشه رفتم  ـ

 شان تا بناگوش باز بود  یشون یدندکش  یبا ولع هوا را نفس م یار و زان رویا

 و گفت : یدکش  یغ ج یدنشاز د یارو یدیمرستوران که رس جلوی

 از عکساش قشنگ تره  یلیخ ـ

 وارد شدم ، سالن شلوغ بود و همه منتظر سفارش شان بودند  از انها جلوتر 

 گفتم :  یو آهسته به منش یستادما انیشخوپ جلوی

 رفتن ؟ یخانم نبات  ـ

  یشهم یکساعتیبله  ـ
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 و گفتم : یدمکش  یراحت  نفس

  یدآماده کن یاطوح یزایاز م یکیدارم  یژهمهمون و ـ

 بله حتما  ـ

ام  ینقل یاطح ین دادم و بعد تورستوران را نشان شا یقسمت ها همه
  یمنشست

 جا فوق العاده ست هلن  ینـ ا رویا

 ـ آره ...واقعا مبارکه  زانیار 

 جفت تون  یفدا ـ

گرفت که سوگل   یاز گارسون ها آمد خوش امد گفت و داشت سفارش م  یکی
 داد  یامپ

 راحت باشه ؟ یالمرستوران ؟ خ یهتل تو رفت  یدممن رس ـ

 ؟ یندار یراحت کن ، مشکلمن هستم تو است ـ

 ! یدنپسراش پا نم ینجادارم ، ا یمشکل یهچرا  ـ

 که نخندم و نوشتم   یدمگز   لب

 ؟ وقت ندارم  یزیمزه نر  یشهم ـ

 بود  ینسنگ یارا که بلند کردم نگاه رو سرم

  یزنیمشکوک م ـ
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 دندان گرفتم  یانزدم و به عمد لبم را م یجذاب  لبخند

 یامتعجب و نگاه رو یار نقشه ، نگاه زان یاجرا یرابود ب یتموقع ینبهتر  االن
 نگران بود  یاندک 

 بگم که ...  یدخب با ـ

  یدو پرس  یدچ  یز م  یامدن گارسون حرفم را قطع کردم و او سفارش ها را رو  با

 خانم ؟ ینندار یلم یگهد یز چ ـ

 نه ممنونم  ـ

 و من ادامه دادم  یکردندمنتظر نگاهم م یارهنوز و زان رویا

 نفر آشنا شدم  یهبا  هیچند وقت یه ـ

 شد و متفکرانه نگاهم کرد  یجد یار زان یافهو ق یکردبا دهان باز نگاهم م رویا

 هست ؟ یـ ک  رویا

  ینشناس یشما نم ـ

 : یدپرس یاو رو یشدمداشتم آب م یار نگاه زان زیر 

 چند سالشه ؟ ـ

 دلستر زدم و گفتم : یبه ن  یآرام مک

 ره ت یک سال از خودم کوچ یک  ـ

 گفت   ینم یچبود و ه یو مشغول شد ، فکر  یدجلو کش یصندل زانیار 
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و پنج  یستپسر ب یهبه  یدیو هفت ساله رس یـ هلن تو از برهان س رویا

 ساله ؟

 چانه زدم و گفتم : یر را ز دستم

 نداره که  یبیخب ع ـ

 

 از سوگل امد  یگر د یامپ یک 

 ؟ یگیبهشون م یک  ـ 

 گفتم  ـ 

  یدمد یم یافشونوودم قاوووف کاش اونجا ب ـ

 بپره خفم کنه  یهوترسم  یم یهفکر  یلیخ یار زان ـ

 فرستاد و من خنده ام را خوردم و گفتم : یمخنده برا فیس

 رستوران ؟ یجبذارم تو پ یریمبگ یبچه ها سلف  ـ

 دادم و گفتم : یار را به زان یشالش را مرتب کرد و من گوش رویا

 تو دستات بلند تره  یار زان ـ

 لبخند زد و من قلبم آرام گرفت  خرهباال

 ؟ یایمفردا شب ما هم ب یشهم ـ

 به من زل زدند و گفتم : هردو
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 قابل اعتماده  یلیخ ـ

 نگاهشان کردم  مظلومانه

 به خدا  ـ

 چشمش را به بشقابش داد و گفت : زانیار 

  یاینباشه ب ـ

 ه گفت : آهست یارو اما

 برهان گناه داره  ـ

 از لبم رفت  لبخند

 مگه برهان هم هست ؟ ـ

 چشمانش را تنگ کرد و گفت : زانیار 

 نه ؟  یامگه مهمه برهان هست  یایب یقراره با کس یوقت  ـ

  یدکوب  یپرسرعت م قلبم

  یستنه مهم ن ـ

 را برداشتم و گفتم : یلم، موبا برخاستم

  یامتلفن بزنم م یهخوام  یمعذرت م ـ

 گفت :  یدمرا د حسابدارتا

 شده خانم غذا تموم  ـ
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 جلو در  ینخب تابلو رو بذار ـ

 اتاقم رفتم و شماره سوگل را گرفتم  به

 سالم هلن جونم هنوز خفه ات نکرده ؟ ـ

  یکردکاش خفه ام م  یا ـ

 را درک کرد و گفت : یمصدا بغض

 شده ؟ یهلن ؟ چ  ـ

 برهان سوگل ... ـ

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم : یسخت  به

 برهان هم فردا شب هست  ـ

 برهان همونه ؟  ـ

 آره  ـ

  ینمشب یخب باشه منم م ـ

 نکن  یشوخ  یکنمسوگل من دارم سکته م ـ

 نکردم نکنه واقعا باورت شده من پسرم ؟ یشوخ  ـ

 ست  یگهد یز من دردم چ ـ

 بگو  یچ  ـ

 اونو ندارم  یدند یطمن شرا ـ
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 کرد و گفت :  پوفی

 هلن  یکنمدرک نم یطمنظورتو از شرا ـ

قلبم از دهنم  یاداالنم اسمش م ینسوگل ؟ من هم یفهم یچرا نم یوااا ـ
  یلمف ینمش، من اگه فردا شب برم بب یرونب یزنهم

 کنه   یهندسون م یاد

 ؟ یزدیکه به من م  ییبود حرفا ینخاک بر سر شل عنصرت کنن ... ا ـ

 داد و گفت : ییر را تغ دایشص

 بود ؟ ینمن اون هلن کشتم فاتحه شم خوندم ا ـ

 رفت و او گفت :جان گ بغضم

 یکنمم یکارتمن چ ینشل شو بب یکم یتو هم جرات دار یریمفردا شب م ـ
 به حال لباس من بکن آبروت نره فردا ! یفکر  یهاالنم برو 

  یخجسته ا ینقدر که ا  یرینم یاله ـ

 بهتر از توئه افسرده بدبختم  ـ

وش از کمد من بردار بپ یلباس یهفردا هم  یبرو گمشو خودت افسرده ا ـ
 ؟ ی، اونجا راحت  یکیه یزمونسا

باشه بهتر از اون تخت  ی؟ هرچ  یشهم یتمگه آدم تو هتل پنج ستاره اذ ـ
 توئه  یبچگ 
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 واقعا بده ؟ ـ

 تو پک و پهلوم  یرهآره بابا فنراش هرشب م ـ

 که عوضش کنم ؟  یخب چرا زودتر نگفت  ـ

 شد و گفت : یجد لحنش

 خوبه  یلیمجون تو خ یاتشک بخر  ینر  ـ

  یکنیم یشوخ  یک   یگیراست م یفهمم ک  یکه من هنوزم نم  یخفه بش یا ـ

 *** 

 دادم و گفتم : یار را به زان ینمماش سوییچ

 و  یرمدوش بگ یدمن با ینراحت تر  ینمن بر  ینشما با ماش ـ

 داره  ینخودش ماش یامبا اون دوستم م یکشهشم طول م اماده

 و گفت : ییدمرا پا یچشم یر ز رویا

 محترم ؟ یاقا یناسم نداره ا یکنیستم دوستم مدو ینقدر ا ـ

 و گفتم : خندیدم

  یکنهم یخودشو معرف  یادعجله نکن شب م ـ

به سمتم باز کرد  یشدر جلو را برا یار ساتن لباسش را باال گرفت و زان دامن
 و گفت : یدچرخ

 ؟ یایم یر د ـ
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  یمافت یراه م یگهساعت د یهنه  ـ

سوار شود   ینکهدرب راننده را باز کرد و قبل از ارا دور زد    ینتکان داد و ماش  سر 
 گفتم :

 یارزان ـ

 نگاهم کرد و من گفتم : برگشت

  یشد یپخوشت یلیخ ـ

 لپم گذاشتم  او سوار شد و راه افتاد  یهوا فرستاد ، گرفتم و رو یرو یا بوسه

 سوگل را گرفتم  شماره

 تو ؟ یکجا موند ـ 

 ام  یتو تاکس یامدارم م ـ

  یال گفتم با آژانس بسوگ یبترک  ـ

 قربونت  یستممن مثل شما پولدار ن ـ

  یااومد یار لج منو درن ـ

. 

. 

 بود  یامدهحمام که درامدم سوگل هنوز ن از 

 رساندم  یاطامد ، خودم را به ح یاطاز ح ییرا برداشتم که صدا موبایلم
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 آب بود ... صدای

  میافتشستن  ینرا دور زدم و سوگل را در حال ماش ساختمان

 تو ؟ یکنیم یکار چ ـ

امداد   ی... راست   ینها  یگنعالم خاک روش نشسته بود ، خاک بر سر که م  یه  ـ
 یببود ، از ج  یدهخواب  یشنبود فقط باتر  یزیشچ  یسسرو  یخودرو اومد برا

  یادخودم دادم رد کن ب

 شد  یر د یماماده ش یمبر  یاحاال جون مادرت ب یکنمباشه حساب م ـ

پدرم نگاه کرد و گفت   یمیقد  ینبه ماش  یستادعقب ا  یآب را بست و کم  شیر 
: 

 شد برا خودش  یعروسک  ـ

بود و  یابکم   یار دو در که بس یمیمدل قد یوام دبل یب  یک گفت ،   یم راست
 تازه مشخص شد   یرشنظ یب  ییرنگ آلبالو

  یکردپشت فرمان نشست و استارت زد ، مثل ساعت کار م سوگل

 خاطره داشتم  ینماش ینادانست من چقدر با  یخدا م و

 آهنگ الهه ناز بنان ... ، یجانو بابا ، جمعه ها ، باغ هما من

 چراغ زد و من از خاطراتم درامدم  یمبرا سوگل

 گرفتم   یشرا برداشتم و جلو یکی یملباسها ینو من از ب یمهم به اتاقم رفت با
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 ؟ یدوست دار ینوا ـ

 دستم گرفت ، نگاهش کرد و گفت : از 

 خدا کنه اندازه باشه  یه ولخوشگل ـ

را  یپرفت دو طرف ز یلباس باال نم پی، به کمکش رفتم ز یدرا پوش لباس
جا به جا کنم گفتم   یرا اندک   یپز  یکردمم  یکه سع  یکردم و در حال  یک بهم نزد

: 

  یر بگ یمرژ یکم یبترک  ـ

نگاهش  یروزیو با پ یستادمو عقب ا یدمرا باال کش یپز یشتریقدرت ب با
  کردم

 اتاق خودش رفت و من لباسم را برداشتم  به

اش  یو پف  یبلند ، تور یها ینزانو و آست یاش تا رو یبود و بلند مشکی
  یشدجمع م یمشک  یک مچ با ربان بار یرو

صورتم  یرو یکوریبلندم که  یکردم و موها  یلرا تکم یشمرژلب قرمز ارا با
 دا زدم د  صبلن ینها یبود را کنار زدم و ازهمانجا جلو یختهر

 ؟ یسوگل تموم نشد ـ

 و گفت : یدکش  یامد سوت  یاتاقش درامد و همانطور که به اتاقم م از 

  یشد یگریاقا برهان بخوره تو رو چه ج یوا ـ

 را کمتر کردم و گفتم : یملمو ر یدمچرخ ینهسمت ا به
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 برهان برهان نکن  ینقدر ا ـ

 فش بود !معرو یخانیهنوز او خبر نداشت برهان از نوع سار و

 نگاهش کردم  ینهسرم قرار گرفت و من از آ  پشت

 ، نظرم عوض شد  برهان چرا ؟ خودم بخورمت  یگرتریج یک از نزد ـ

  یدمو مانتو بلندم را پوش یدمقهقهه خند به

 به سوگل گفتم : یاطح توی

 ؟ یدار ینامهگواه ـ 

که   قدر ینگرفتم ا  ینامهکار گواه  ینمو که فوت کردم اول یشمع هجده سالگ  ـ
 بودم  ینعشق ماش

 ؟ یخواد برون  یدلت م ـ

 برق زد و گفت : یاز خوشحال چشمانش

 ؟ یشهم ـ

  یشهمعلومه که م ـ

  یردپرت کردم و نتوانست بگ یشرا برا سوییچ

 و او گفت : خندیدم

 خوره ! یبهم بدش اگه خم شم لباست تو تنم جر م یانخند ب ـ

 ت فرمان نشست و گفت :را به دستش دادم و او پش ییچخنده سو با



  

 
468 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ؟ یرمکالچ بگ  یکفش پاشنه بلند چطور ه   ینخب حاال با ا ـ

را زدم و او کفش پاشنه  یاطدرب ح یموتلم داده نگاهش کردم و ر همانطور 
  یشبا کارها یکردعقب پرت کرد و روحم را شاد م یبلندش را صندل

  یمزد یرونخانه ب از 

 باغ کجاست ؟ یگفت  ـ 

 فرستاده  یشنبرام لوک یار قالت ، زان یآخراباغ گم و گور  یه ـ

 معروف و کله گنده است ؟ یاونجا پر از ادما یراست گفت  ییخدا ـ

 ؟ یهآره خب دروغم چ ـ

 پدال گاز فشرد و گفت : یرو پا

  یستدل تو دلم ن یوااا ـ

 یشبرفت از د  یادمکه    یجور  یمو با هم خواند  یمخود باغ آهنگ گوش داد  تا
 یگر د یو تا ساعت  یچیدهشهر پ ینا یبرهان تو ینفس ها یتا به حال هوا

  ینمشب یبعد از سه ماه م

. 

. 

. 
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در  یکه جلو یرا پارک کرد و کارت دعوت را به مرد یناز باغ ماش بیرون

 بود  یدنیسوگل د یافهو ق یمداد یلرا هم تحو یمانبود دادم ، لباسها یستادها

 :بود و من آهسته گفتم  یدهرا محکم چسب دستم

 ؟ یلب و لوچه تو جمع کن یشهسوگل م ـ

 دهانش را پر سر و صدا قورت داد و گفت : آب

  یشهآره م ـ

 گرفت ...  یخانمانه ا یگور به سرعت برق ف و

 قلبم گوش خراش شده بود  یغاباال زده و غو اضطرابم

 بود  یرهو بهت زده به من و سوگل خ یستادا یار اخت یب  یدکه ما را د  زانیار 

 ش به ما جلب شد نظر  رویا

  یدانداخت و خند یر سر به ز یار و زان یدمخند یشانبه رو یدیمرس یز م نزدیک

 از من خورده اند  یچه رودست  یدفهم یااز رو زودتر 

 ا بفهمد ت یداما طول کش رویا

 : یدپرس حتی

 پس اون ... ـ

 سوگل اشاره کردم و گفتم : به

 که گفتم ازش   یسوگل جان همون دوست  ـ
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 گفته باشم   یدروغ  ینهمچ یشد، باورش نم ماند مات

 دست به سمت سوگل دراز کرد و خوش امد گفت  زانیار 

 و گفتم : یدبه سمتم چرخ یارو ینخشمگ نگاه

 غلط کردم  ـ

 تا اخر شب نشنوم صداتو  ـ

اما خنده ام دوام   یدمکرد و من خند  یهم به سمت سوگل خم شد رو بوس  بعد
 نداشت 

 کرد   یخاز پشت سر مرا م صدایی

 لحظه ... یه یار زان ـ

 ماند  یم یشها یداند، از عشق دلتنگ  یحالم را م یهتنها گر  دیگر 

 

 ل نصفه ماند خوش و بشش با سوگ یامن ماند ، رو ینگاهش رو زانیار 

 و پشت سر مرا نگاه کرد  یدمن دست سوگل را فشردم و او چرخ و

 ه کرد ...برهان را و بعد با دهان باز مرا نگا یرتبا ح ابتدا

  یدمناچار چرخ به

  یکردم یزشام ر ینهس یانباال بردم نگاهش کردم و دم به دم قلبم از م سر 
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 یمهمان  ینع نداشت من به امن مانده بود انگار که توق یر هم مات و متح او
  یایمب

جان تر جوابم را داد و قبل   یکردم و او آهسته تر و ب   یجان   یآهسته و ب   سالم
و  یارو ینرا دور زدم و ب یز دست دادن م یبرا یاوردا باال بدستش ر  ینکهاز ا

 یز از م یدچه بگو یار خواست به زان یرفت م یادشسوگل نشستم و او که 
 دوستانش را هم جا گذاشت  یز م یدورشد حت 

 سرش را کنار گوشم اورد  سوگل

 برهان نبوده ؟!! ینا یکه باهاش رابطه داشت   یبرهان  یبگ  یشهم ـ

 لب گفت: یر اطراف نگاه کرد و ز به یکالفگ   با

، باورم   یشهباورم نم  ی؟دوست بود  یخانیخدا ... هلن تو با برهان سار  یوا  ـ
  یشهنم

 گفت :  را رو به آسمان گرفت و سرش

 از خواب بپرم ؟ یشهم یاخدا ـ

 کرده بود را با اب دهانم قورت دادم   یر گ  یمگلو  یانکه م  یسمج  بغض

 د و گفت :سرش را چرخاند نگاهم کر  سوگل

 ؟ یکن  یهپشت اون درختا گر  یمبر  یخوا یم ـ

 دلقک شده بود ... دوباره

 ببند سوگل  ـ
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  یاداومد ، اومد ، داره م یوا ـ

 گفت   یزیبرد و چ یار نشست سرش را به گوش زان یار کنار زان  برهان

 دستم را گرفت و گفت : سوگل

  یخانیهسار ، برهان یخانیهکمکش کن ، کمکش کن ...برهان سار  یاخدا ـ

  یدمدهانم بردم و خند یمن دستم را جلو و

 : گفتم

 ؟ یش یالخ یب  ینوا یخوا ی، م ینجاستچهره معروف ا یگروباز ینهمها ـ

 درشت کرد و گفت : یمرا برا چشمانش

 که با تو نبودن !  یگراشعور ... بعدم اون باز یب  یگنم یز به م ینا ـ

رخاندم که با برهان چشم در چشم دندان گرفتم و سرچ یانخنده لبم را م با
 دادم  یاو نگاهم را به رو یدلبم ماس یشدم ، خنده رو

 یدروغگو یاو ، به من نگاه نکنتا صبح خوابم نبرد به خاطر ت یشبـ د رویا
  یفکث

 را به سمت سوگل چرخاندم ، نگاهم کرد و گفت : سرم

 ! یخانیهبرهان سار ـ

 هم فشردم  یرا رو چشمانم

  ینا یوونههمه تون د ـ
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ال  یها یسهشاخ و برگ درختها را ر ینشدم و به سمت ته باغ رفتم ، ب بلند

 کرده بود   یباز یار بودند که باغ را بس یچیدهپ ید یا

 ؟ یچرا اومد ـ

  یدمبه عقب چرخ ترسیده

 شلوارش داشت  یبو دست در ج یستادها جلویم

کتش   یر رد زگ  یقه یدشرت سف یروشن به تن داشت و ت  یو شلوار توس کت
 شده بود  یرینظ یب  یبترک  یدسف یبا کتان 

 : گفت

 ؟ یدردمو تازه کن یاومد ـ

 ؟! یگیوم درد مکد  یقادق ـ

 بعد گفت : یبه صورتم وصله خورده بود و اندک  نگاهش

 هلن  یاومد یم یدنبا ـ

 که اومدم ؟  یناراحت  ـ

 آره ناراحتم  ـ

 به جلو برداشتم و گفتم : قدمی

  یناراحت نباش یگهکه د  یرمن ماال ینباشه هم ـ

 راهم شد و گفت : سد
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 نبود  ینمنظورم ا ـ

  یکردبود که مدهوش م یعطرش همان  یکم بود و بو  یار مان بس فاصله

 صورتم بود  یو او زل زده  یختچشم چپم ر یرو یمرا باال بردم و موها سرم

 بود ؟ یپس منظورت چ  ـ

  یدنال آهسته

  یچیه ـ

 دور شده بودم که گفت : یط قدمکنارش گذشتم و فق  از 

 ؟ یچرا از تهرون رفت  ـ

 هوا !! یبه خاطر آلودگ  ـ

 نبود  یار برگشتم ، زان یزمانم به

 گفت :  یدر کار نبود جد یبار شوخ  یندستم را گرفت و ا سوگل

 گفت بهت ؟  یچ  ـ

 نگاهش کردم  فقط

 اومد دنبالت  یدمشد ـ

 اه کردم و گفتم :دستم نگ یانداختم و به ناخن ها یینرا پا سرم

  یگفت چرا اومد ـ 
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 و خم شد سر به سرم چسباند  عرق بهار نارنج را دستم داد لیوان

 خب ؟ یمر یبا هم م ی... هروقت خواست  یستن یزیچ یزمآروم باش عز  ـ

  یدمرا کنار گوشم شن یار زان یشانه ام نشست و صدا یرو دستی

 من چطوره ؟ یرازیدختر ش ـ

 اهش کردم را چرخاندم و نگ سرم

 اومدم ؟ یم یدمن نبا یار زان ـ

 و گفت : یددر هم کش یشها اخم

 هرکس ناراحته مشکل از خودشه  ـ

 هم به سوگل اشاره کرد و گفت : بعد

 هم دارم برات  یدتدر مورد اون دوست پسر جد ـ

 ... یوستمجاور پ یز و او به دوستانش در م خندیدم

 به سوگل گفت : رویا

 ؟ یمبرقص یمبر  ـ

نشسته بودم و نگاه   یز و من تنها سر م  یدندرقص  یم  یستپ  یانبعد م  یاندک   و
  یکردم یمرا عصب یشدانطرف تر که از جانم کنده نم یز برهان چند م یها

فکر کردم که چقدر زود با هم دمخور  ینو سوگل دادم و به ا یارا به رو نگاهم
 شدند 
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و امان از   یدمشک  یقیکنارم حس شد ناخوداگاه نفس عم  یکه صندل  حضورش

 عطرش ... یبو

به جز تهران برگزار  یگریدر شهر د یرا در باغ چرخاندم ، چون مهمان  نگاهم
 یکه در مهمان   یتینصف آن جمع یدآمده بودند ، شا یشده بود تعداد کمتر 

شد  یدهپا انداختم و دامن لباسم باالتر از زانو کش یجاده چالوس بودند پا رو
  دیو نگاه برهان به من کش

 چشم دوخت و گفت : یستپ یبه غوغا را باال برد سرش

 ازت  یدمسوال پرس یه ـ

  یکنههست ، داره نگاهمون م یگرتاون دوست باز ـ

 ؟ یهچ یرادشخب ا ـ

اش را  یبود و او نگاه جد یدباال پر  یمچرخاندم  نگاهش کردم ، ابروها سر 
 یامد و رو یرونب یستپ یانکه از م  یدمصورتم چرخاند ، سوگل را د یتو

 مت چپ من نشست س یصندل

دوستانشان نگاه  یز سر م یار و زان یاکه به رو  یبردم و در حال یکشرا نزد سرم
 گفتم :  یکردمم

 خونه  یارشونب یبا تو ، بعد از مهمون  یار و زان یارو ـ

 گفت :  آهسته

  یمنرو ، با هم بر  ـ
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 صبر داشته باش  یرمخونه نم ـ

  ستادمیو ا یدمام را عقب کش صندلی

 گفت :  سوگل

 مراقب خودت باش  ـ

 برهان به قامتم نشست و من رو به سوگل گفتم : نگاه

 حواست باشه  یستنرو بلد ن ینجاا یلیخ یار و زان یارو  ـ

 راحت  یالتخ ـ

 باغ رفتم  یجا خورده برهان را جا گذاشتم و به سمت خروج  نگاه

زدم و خدا  نیرواز باغ بها  ینماش یفرا گرفتم و به طرف رد یلمو وسا مانتو
 که حدسم درست باشد و او به دنبالم روانه شود   یکردمخدا م

کوچه   یانکه م  یدماو را د یپدرم نشستم و وقت  یک کالس  یوام دبل یب  پشت
نشست   یملب ها  یرو  یروزیلبخند پ  یکردبه اطراف نگاه م  یرانو ح  یدباغ دو

 ینماشهش به من و روشن شد و او نگا ینماش یو استارت زدم ، چراغ ها
 ماند  یرهخ یمپا یر ز

 را باز کرد و کنارم نشست  ینعجله قدم جلو گذاشت ، درب ماش با

 نگاهش کردم و او گفت : یساختگ  یبا تعجب همراه

 ؟ یریم یکجا دار ـ 
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  یینبرو پا ـ

 خشونت گفت : یکرد و با اندک   اخم

 ؟ یریم یگفتم کجا دار ـ 

 نگاهش کنم گفتم : ینکهو بدن ا یستادمبردم ، ا یرونرا از پارک ب ماشین

  یینبرهان برو پا ـ

رخم را نظاره گر بود و من کمربندم را بستم دست  یمدرهمش ن یاخم ها با
دنده عقب  یکردمکه به پشت سرم نگاه م  ینیاش گذاشتم و ح  یپشت صندل

 را با سرعت راندم

خواهد  به کجا یو طوالن  یک کوچه باغ تنگ و تار ینته ا یدانستمم خوب
 ... یدرس

 کوچه رفتم   یتا انتها یمدور چرخاندم و مستق یک  یرا با دست  ماشین

ام  یبه سقف گرفته بود و از رانندگ  یکدر نزد یباال یرهرا به دستگ دستش
 کرد و من از حرصش تند تر راندم   یاعتراض نم

 یچراغ   یچه  یامد حت   یآهنگ نم  یصدا  یگر که د  یماز باغ دور شده بود  آنقدر 
  یشدنم یدهاز دور د هم

  یدرس یآن کوچه باغ به کوه م ته

  یشدم یدهپارس چند سگ شن یرا خاموش کردم ، صدا ماشین

 بود  یشب چشم داشت و فکر  یاهیس به
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 مثل من ... درست

 یهنشسته بود تک  ینماش  یشدم پشت به او که هنوز تو  یادهرا باز کردم و پ  در 
  یستادمبه کاپوت ا

 طراف انوار نقره رنگ ماه باال سرمان بود ن اا ییروشنا تنها

 را  ینباز شدن درب ماش صدای

و  یدمرا شن یشدکفشش کمرشان خورد م یر که ز ییها یزهسنگ ر صدای
 اهسته گفتم :

 ؟ یشینم یالمخ یچرا ب  ـ

 و گفت : یستادبه کاپوت ا یهتک کنارم

مه ه هک  یستمبشم ؟ بهت گفته بودم من از اوناش ن یالتخ یب  یچطور ـ
 بکنن بعدم بذارن برن  یغلط 

 گفت ؟  یکدام غلطش را م  دقیقا

 هلن  یرتهفکرم درگ ـ

 سرش داد و گفت : یرا باال نگاهش

 بشم   یالتخ  یب   یتونمجوره نم  یچکه ه  ینهشدم به قفل وجودت...ا  یدمن کل  ـ

 شکست ... قلبم

 نبود؟ یاندر م یعشق  یعنیمسئله بود ؟  ینا یر درگ فکرش
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 و گفت : نگاهم کرد برگشت

  یارهتو داره از پا درم م یندهفکر آ  ـ

 یاهیو در آن س یختر یینقطره اشک شفاف همراه هم از چشمانم پا چند
  یدد یرا نم یمشب او اشک ها

 خزعبالت را بشنوم ؟ ینکه ا  یدمکش  یروناو را از باغ ب من

 نه ؟ یا یایدم یرموجود  شوهر گ  یننگران بود که با ا او

 نه ؟ یا یردحاضر است بگ یکه مِن دختره نبوده را کسنگران بود   او

 نبود  یمحس بود ، خون به صورت و دستها یب  تنم

 خارج شد  یملبها یناز ب یر نفس گ یا ناله

 ؟ یتو ... تو اصال منو دوست داشت  ـ

  یزدم یادام را فر  یدرماندگ  صدایم

صورت  یدنو با د یدکرد ، کامل به سمتم چرخ یار او را هش یمصدا آهنگ
 خورد  یکهاز اشکم  یسخ

 بودم  یختهخودش اشک نر  یخودش ، برا یگاه جلو  هیچ

 از کفم رفته بود  یار بابت ضعف نشان نداده بودم و حاال اخت ینگاه از ا  هیچ

 را پاک کرد و گفت : یمکنار صورتم گذاشت ، با شستش اشکها  دست

 ؟ یپرس یم یهچه سوال ینا ـ
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 و گفت : یدام مال یقهاش را به شق ینیوک برا کنار سرم خم کرد ، ن سرش

 یسه ماه چه فشار ینتو ا یچقدر دلم تنگت بود ؟ اصال خبر دار یدونیم  ـ
چطور منو  یامبه خونت م یبخاطر چ  یگفت   یوقت  یدونیرو تحمل کردم ؟ م

 ؟ یشکست 

 تا او  دادم ساکت باشم ، ساکت باشم یحو ترج یدمگز   لب

 کند   یرا خال خودش

 آلوده شم  یاز ن یهپاک نموندم که حاال سر  یو هفت سالگ  یمن تا س ـ

 گفت چقدر دخترانه گفته بود !  یم یدشن یهرکس حرفهاش را م شاید

و تنها حرف از سر  یناول ینام ا یزندگ  یدر تمام سالها یمگو یمن م ولی
 ی دست حرفها  ینکاش تمام مردان جامعه ام از ا  یو ا  یدمبود که شن  یمردانگ 

  یشدنداز بر م مردانه را

را لمس کرد و  یدششرت سف یاش ، ت  ینهس یشد، دستم رو یک نز  وقتی
 فراموشم شد  یدننفس کش یدمرا که شن یشنجوا

قورتش   یتونمنه م  یارمباال ب  یتونمکرده ، نه م  یر عشقت مثل حناق تو گلوم گ  ـ
 بدم 

 وکنار گوشم گفت : یدرا به آتش کش یمف پهلودو طر  دستانش

  یکنمهمون کارو م  یتو بگ   یکنم ؟ امشب هرچ   یکار ن ... تو بگو چتو بگو هل  ـ

 اش فشردم و به عقب راندمش  ینهس یرا رو دستم
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 ولم کن برهان  ـ

 و چند قدم از او دور شدم  چرخیدم

قدم  یکیسنگالخ آن هم در تار ینا یرو یشدپاشنه دار نم یآن کفش ها با
 خوردم و آه از نهادم بلند شد   نیکرد و زم  یر گ  یمپا  یجلو  یزد ... آخرهم سنگ 

 ، بلندم کرد  یچیددور کمرم پ دستانش

  یکیتار ینتو ا یریم یکجا دار ـ 

  یایدبود اشکم درب یکسوخت و نزد یم یماز ساق پا یو قسمت  زانو

رفتم پشت فرمان نشستم او  ینرا از صورتم کنار زدم و به طرف ماش موهایم
 را برداشت ! ییچت بزنم سومن استار  ینکههم سوار شد و قبل ازا

 ؟ یکنیم یکار چ ـ

 سقف را زد  چراغ

 باال  یار پاتو ب ـ

 ؟ یچ  ـ

 یرا تو یمکفشم را از دور مچم باز کرد و هردو پا  یک خم شد بند بار خودش
 بغلش گذاشت 

 کن تو رو خدا   یگااوه اوه ن ـ

 چپم از قسمت زانو و ساق پا خراش برداشته بود  پای
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 ؟ یاردستمال د یفتتو ک ـ

بود  یشملوازم آرا یفکه ک  ییعقب را نشانه رفتم ، همانجا یانگشت صندل با
 را برداشت درش را باز کرد و گفت : یف، خم شد ک

  یدلبر  یبرا یمجهز اومد یادخوشم م ـ

 هنوز بغلش بود  یمباعث خنده اش شد و پاها اخمم

نگاهم  بکشد یمپا یکه خواست رو  ینجدا کرد و هم یدستمال الکل یا تکه
 را به فرمان دادم 

 گفتم :  یار اخت یبه شدت سوخت و دستم مشت شد و ب  یمساق پا زخم

 برهان  یآ  ـ

 جون ؟ ـ

دد به کارش ادامه نخن یزدکه زور م  یرا به او دادم و او در حال یضمپر غ نگاه
 تا ناله نکنم  یگرفتمداد و من قسمت نرم کف دستم را گاز م

 ؟ یمهمون  یایسر و وضع ب ینبا ا یدهم یاصال چه معن ـ

 یدمکفشم را پوش  یدمرا از بغلش کش یمدادم و پاها یرونرا پر حرص ب نفسم
 و او گفت :

  یکن  یرانندگ  یتونینم ینور ا ینپاشو بش ـ

 گفتم :  یکردم یتمسوخت و اذ یزخمها م ینکها با
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 ترکش نخوردم که  ـ

 من گفتم :را چنگ زد و  ییچرا بردارم که او زودتر سو ییچسو خواستم

 ؟ یش یادهپ یشهبرهان م ـ

 چرا ؟ ـ

 جا بذارمت برم  ینخوام ا یم ـ

 به دندان گرفت و گفت : لب

 سگا منو بخورن ؟ یاددلت م ـ

 شد. یک را دور بزنم که نزد ینشدم و خواستم ماش یادهشد ، من هم پ پیاده

 به او بودم و او شالم را کنار زد  و زمزمه وار گفت : پشت

  یعشوقه منتو هنوز م ـ

 چشمانم را بستم.  اختیار بی

  یستمن یگهنه ... د ـ

 قلبم گذاشت  یرو یقادق ید،را باال کش دستش

  یدکوب  یوقفه م یاز لمس محبوبش ب  قلبم

 : گفت  آرام

 منه  یر قلبت هنوز گ ـ

 نثارم کرد یکه بوسه ا  یدمباال کش سر 
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 دادم  یلحظه جان مآن داشتم

 ...داد  یگرفت و عشق م  یم جان

 نباشه  یرتگ  یگهکه د  یکنمم یکار  یه ـ

 شد و گفت : تر نزدیک 

  یهنامرد ـ

کار را کرد که انگار   ینرا پشت گوشم فرستادم ، آنقدر نرم و ملموس ا موهایم
 بار اول و آخرش بود ...

 ینا  یچاره... حداقل با من ب  یزنیرو م  یکه دوست دار  ییادما  یدتو راحت ق  ـ
 کارو نکن 

  یمافتاد یبه چهار صبح بود که در جاده اصل یکنزد ساعت

چسبانده  یشهو سرم را به ش هیدلم یصندل یپشت فرمان بود و من رو او
 بودم 

  یشدجاده بود که با سرعت رد م یهبه حاش چشمم

  یدمدست خودم نبود و نال اختیارم

از تهرون رفتم ؟ ... چون عطرت همه شهرو آلوده کرده  یچ  یبرا یدیپرس ـ
کافه رستورانم منتظر بودم   یهاون شهر موندن نداشت ... روز افتتاح  یگهد  بود ،

 ... یامپ یهدسته گل  یهها ، منتظر  ونهیود ین، ع

 نگاهش به من افتاد و من باز ناله کردم  سنگینی
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دوره زمونه زن  ینا یپولدارم ! مردا یلینگران نباشا من پولدارم ، خ یول ـ

من قبال با عشقم بودم ، فقط پولم  یستم نپولدار دوست دارن براشون مه
 مهمه 

 گفت   ینم یچداد و ه یبه جلو بود ، گوش م نگاهش

 بود  یدهداد و فرمان را محکم چسب یم گوش

 ینا  یول  یگهراست م  یرماز شوهر نکردن نمرده که من بم  یکس  یگهسوگل م  ـ
 خواد ؟ یخواد نم یوارث م یههمه ثروت 

 و گفتم : یدمکش  یشهش یرا رو انگشتم

 یهرروز با کس یستممجبور ن یگهد یهمه رو وقف کرد ، اونجور یشهم یول ـ
 خواد یپولم منو م یباشم که فقط برا

  یشنیداما او م یکنمآهسته بود که انگار با خودم صحبت م یبه قدر صدایم

 درهم بود  یشکه اخم ها  یدشن می

  یچگفت ... ه  ینم یچه اما

، تک  یکنمتو رو تصور م یار اخت یباشم چون ب  یتونم با کس یمن اصال نم ـ
 یمرو که با هم بود ییتک اون روزها

 زدم  لبخند

 ی... ه  یدمترس ی، م یادِم ... بار اولو از همش بهتر  یادِم تک تک شون رو  ـ
  ی، حوصله کرد یکنار گوشم حرف زد
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هم که گفتم را او   ینهاییتمام ا ینکهرا مهر سکوت زده بود اما مثل ا دهانش

 از بر بود ...

 و گفت : یدهتل ترمز کرد به سمتم چرخ جلوی

 ؟ یکن  یتا خونه رانندگ  یتون  یم ـ

 را گرفتم  یششد و من جا یادهشدم ، او هم پ یادهپ ینحرف از ماش بی

 صورتم شد  یرهگذاشت و چشمانش خ  یشهش یشد ساعد لبه  خم

 حرف نگاهم کرد و گفت : یب  اندکی

 مان کن خونه پاتو پانس یرفت  ـ

 خداحافظ  ـ

*** 

 بر خالف تصورم تمام چراغ ها روشن بود  یدمبه خانه رس وقتی

  یدنددو یاطهرسه به ح یدندرا که شن ینماش صدای

 کردم و گفتم :  یمسخره ا یشدم ، نگاهشان کردم و خنده  یادهحوصله پ بی

 شده ؟ یچ  ـ

 فت :دست به کمر شد و سوگل گ یا، رو یدبه صورتش کش یدست  زانیار 

 شده ؟؟! یچ  یپرس یم ـ

 اش را باال گرفت و گفت : یمچ  ساعت
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 یگیبعد م یهمه ساعت کجا بود ینا یستساعت شش صبحه معلوم ن ـ
  یدار و تا صبح ب یمبرات نگران بود یخود یمعلومه ب  ینطورکهشده ؟ ا یچ 

 وان شدند کنارشان گذشتم و به سالن رفتم آنها هم به دنبالم ر   از 

  یدمشانه ام گذاشت و چرخ یدست رو سوگل

 بهت نگما  یزیچ یستمن یار و زان یاـ من مثل رو سوگل

 ؟ یپرس یمن کجا بودم چرا م یدونیتو که م ـ

 و برهان هم اومده دنبالت آره ؟ یتو رفت  یگهـ سوگل م زانیار 

 تکان دادم  سر 

 و گفت : یدخودش را جلو کش رویا

 شد ؟ ی؟ خب چ  ینحرف زد ـ

  یدمخند تلخ

 ؟ یارو یبشنو یچ  یت داردوس ـ

 مبل انداختم  یرو یفمرا از تنم کندم و همراه شال و ک مانتو

 نشست و گفت :  یمپا  یجلو  یدهافتاد و رنگ پر   یمپا  یسوگل به زخم ها  نگاه

 ؟ یهچ یناا ـ

  یستن یمهم یز پاشو سوگل چ ـ
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زخم ها  یمبل نشاند و با سوگل خم شدند رو یناول یدستم را گرفت رو رویا

  یدادم یهرکدام نظر و 

 نگاهم کرد و لب زد  زانیار 

 ؟ یخوب  ـ

 و گفتم : یدمنفس کش یقزدم ، عم یگشاده ا  لبخند

  یمعال ـ

 نگاهم کرد و گفت : یدآشپزخانه رفت ، سوگل سر باال کش به

 بودم  یتا صبح با عشقم بودم عال ینهمهواال منم ا ـ

 را آهسته کرد و گفت : یشصدا

 آره ! یننگو که تو ماش ـ

 مبل زدم و آن دو همزمان گفتند   یلحنش خنده ام گرفت و کمرم را به پشت   از 

 خااااک بر سرت  ـ

مبل کنار دستم  یداد رو یارا به دست رو یهاول یآمد جعبه کمک ها زانیار 
 نشست و گفت :

 ؟ ینزم یخورد ـ

 اوهوم  ـ

 نبود  یقعم یلیشدم زخم ها را نگاه کردم ، خ خم
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 : گفتم

  یسوزههنوز م یکرد ول  یزشتم یبا پنبه الک برهان  ـ

 شان به من زل زدند  هرسه

شما  یمبه بعد هروقت من و برهان دو کلمه حرف با هم بزن ینچتونه ؟ از ا ـ
 ؟  یدکن  ینجوریا ینخوا یم

 باز کرد و گفت : یارو یرا برا ینبتاد سوگل

 یده، دو کلمه حرف تا صبح طول کش یگیتو که راست م ـ

سمان تمام شد بلند شدم به اتاقم رفتم ، سوگل هم آمد و در را پشت پان  وقتی
 سرش بست 

را باال نگه داشتم و  یم، پشت سرم قرار گرفت موها یستادما یشارا یز م جلو
  یدکش  یینلباسم را پا یپاو ز

 : گفت

 کلمه حرف بود آره ؟که دو   ـ 

  یدمگوشم را د  یر ز یآن دو بند انگشت خونمردگ  ینهآ  یرا کج کردم و تو سرم

 یرونکه از اتاق ب  یو در حال  یدممخصوص خوابم را پوش  یو شلوار عروسک   تاپ
 به سوگل گفتم : یرفتمم

 دو ساعت بخواب بعد برو رستوران  یدینخواب یشبد ـ
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 امد  یزمزمه شان م یدراتاق مهمان بودند و صدا یار و زان رویا

بودند نگاه کردم دست تخت  یبه در زدم و وارد شدم به آنها رو یکوچک   تقه
 زدم و گفتم : یهبه چهارچوب در تک ینهبه س

 شما ؟ ینبخواب ینخوا ینم ـ

 به سمتم پرت کرد و گفت : از بالش ها را یکیشد  یز خ یمن رویا

خاموش  یتونگوش  ینُمرد ی، م یمموند یدار به خاطر شما شب تا صبح ب ـ
غلط   ینندار  ییجدا  ی؟ اصال شما که جنبه    ینداد  یم  یخبر   یه؟    ینکرد  ینم

  یدکن  یما رو عالف خودتون م ینکرد

 برداشتم ، به طرفش پرت کردم و گفتم : یمپا یشدم  بالش را از جلو خم

  یمادار یگرد  یراز امروز ش ینبخواب کمی ـ

گوش   یاربهزان  یباز شد در اتاق را بستم و خنده    یکه به فحش ناموس  دهانش
  یدرس یم

 *** 

  یدمردم و غر آهنگ را کمتر ک صدای

 صاحابو  یب  ینکم کن ا ـ 

 صاحبشو ؟ یادـ وا دلت م سوگل

 گرفت   یشگانکش داد گونه ام را ن  یرا کم خودش
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 قربون صاحبش  ـ

 به در مغازه چشم دوختم و گفتم : دوباره

 بخره ؟ یابپزه  یرینیرفت ش یارو ینا ـ

 چشم داشت و گفت : یفروش یرینیش به

 هلن ؟ ـ

 اهم کرد و گفت :صورت چرخاند نگ بعد

 یا یفهم یهم م یزیچ یدیکه گوش م  ینالت یآهنگا ینجون سوگل از ا ـ
 ؟! یفقط تو کار فاز

 لبم باال رفت  گوشه

 : گفتم

 فهمم یم ـ

 خانم ؟ یدببخش ـ

آورده بود ، نگاهم را  یرونب ینماش یشهسرش را از ش یبرگرداندم ، جوان  سر 
 دستش بود  یزیتشکارت وباز شد دستش را دراز کرد ،   یششن یدکه د

 : گفت

 ؟ یگیریم ینوا ـ

 را از او گرفتم و سوگل گفت : نگاهم
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 با ماست  ـ

 منظور ؟ ـ

 هنوز دستش درازه  یگارو ن یچارهازش ب یر خب بگ ـ

 زل نگاهش کردم  و او باز هم دلقک شد  زل

ت کمتر از گلو  یخانیاصال از برهان سار یپر  یم یناآره خب شما با باالتر از ا ـ
 ره ! ینم یینپا

  دمیآن جوان را شن یو باز صدا خندیدم

 جانم خنده ات چه قشنگه  یا ـ

 همان موقع درب عقب را باز کرد سوار شد  رویا

 جلو نگاهش کردم و گفتم : ینهآ  از 

 ؟ یبپز  یکلوچه مسقط   یشما رفت  ـ

 ؟ یگنم یچ  یناکنم شلوغ بود ... ا  یکار چ ـ

 آن دو جوان بود  منظورش

 و گفتم : یدمتر کش یینپا را شیشه

 برو  ـ

 دستش را تکان داد و گفت : کارت

  یرمم یر بگ ینوا ـ
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  یامخوام از پارک درب ی؟ برو جلو م یگیم یچ  ـ

جلوتر  یشان راه افتاد کم ینگفت و ماش یزیدوستش پشت فرمان چ به
 امدم  یرونو من از پارک ب یستادا

 تادند دنبالمان راه اف یزدمهمانطور که حدس م اما

 یشه، سوگل هم ش یکردبار راننده صحبت م ینراست مان حرکت و ا سمت
را که  یاانداخت رو یو کرمش گرفته بود و ما را به خنده م یدهکش  یینرا پا

 عقب از خنده پخش شده بود ! ینگو صندل یگر د

 ... 

از دوستانش رفته بود برگشته و با   یکی  یدنکه به د  یار زان  یدیمخانه که رس  به
، دست به  یستاددرب سالن ا یآمد و جلو یاطبه ح یناشم یصدا یدنشن
 درهم ! یو با اخم ها ینهس

 شد و گفت : یادهپر نشاط پ رویا

 ؟ یاومد یک  ـ 

 شما ؟ ینـ کجا بود زانیار 

 را به دست سوگل داد و گفت : یرینیجعبه ش رویا

  یمرستوران بود ـ

  یدبه هم کش یشتر ب یار زان یها اخم



  

 
495 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
گفتن شما سه تا با هم   یمن سر راه اومدم رستوران که با هم برگردـ م زانیار 

  ینرفت

 یافهرفت داخل و من قدم جلو گذاشتم ، ق یدد یکه هوا را پس م سوگل
 گفتم :  یار طلبکارانه گرفتم و رو به زان

 ؟ یکنیرو بازخواست م یارو یتو االن دار ینمبب یستاوا ـ

د و با سرش به درب سالن اشاره خور  اش گرفت اما خنده اش را فرو خنده
 کرد و گفت :

 ! یرتغ یاون برهان ب  یبرو تو ... من دارم برا یاب ـ

 جوابش را دادم  یبود و من هم به شوخ  یشوخ  حرفش

 به ما ! یُبنجلتو بچسبون  یقاون رف یدار یدونم چه اصرار ینم ـ

بعد   و  دمیخنده آهسته اش را شن  یرفتم صدا  یبه سالن م  یعانهکه مط  حینی
 که گفت :

 و گفتم : یداراده چاک یب  یممونده لبها ینرو زم یرشبگ یانه تو رو خدا ...ب ـ

 عمرا  ـ

  یدمبه اتاقم بروم از پنجره بزرگ سالن سرک کش ینکهاز ا قبل

 به هم سنجاق بود  یشاندر آغوشش فرو رفته و لبها یا رو

 ست  یاز سر دلتنگ  ینهادانستم همه ا می
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 رفت ... یدر م یارو یبرا جانش

و گفت  یدبود به طرفم دو یدهصحنه را سرک کش ینهم که مثل من ا سوگل
: 

 گذشت ؟  یر به خ ـ

 را از تنم کندم و گفتم : مانتو

  یکهمرد یشهم یختیر ینا یشهدلتنگ م یوقت  ینشناخت  یاروتو هنوز زان ـ

 دند هم آمده بو یاو رو یار رفتم ، زان یرونرا عوض کردم و از اتاقم ب لباسم

 سر بلند کرد گفت : یار که از اتاقش درامد زان  سوگل

  یتو هم دارما فکر نکن در رفت  یبرا ـ

 یبد یپسرا یم، تهشم اسکل شون کرد یگهـ داداش دو تا الس بود د سوگل
 نبودن

 چشم دوخت یاچهارتا شد و به رو یار زان چشمهای

 ؟ یارو یزدیالس م ـ

 گفت :  یار به زان خنده ام را نگه دارم و سوگل نتوانستم

 منو ... ینبب ـ

 نگاهش کرد و سوگل گفت : زانیار 
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 یاصال وقت نشد چشماشو باز کنه نفسش باال نم یدزنت بس که خند ینا ـ

 بکشه ! یابود کارش به اح یک اومد نزد

 یار ت و زانواقعا نفسمان از خنده بند رف یابود اما من و رو یکامال جد  لحنش
 هم نتوانست نخندد!

ُپر درخت چشم دوخت و سوگل  یاطبعد بلند شد از پنجره سالن به ح اندکی
 گفت :  یابه رو

 خوادت دست راستت پس کله ام  یم یلیخ ـ

 گفت :  یار چشمک زد و زان رویا

 خونه  یبرا یریسگ نگهبان بگ یه یدهلن با ـ

 دادم و گفتم : یهمبل تک یرا به پشت  سرم

 ترسم ؟ یمن از سگ م یدون  ینم تو ـ

 یکار چ یاد؟ خونه بزرگه شما هم دوتا دختر تنها ، اگه دزد ب یهچاره چ ـ رویا
 یقهعت  یلچشمتون همه وسا  یکه جلو  ینهاش ا  ینانه؟ خوش ب  یدبکن  یتونیدم

 پس کول !! یزنهتونو م یکیهم  یوناشانت یبرا یبرهم یکنهخونه رو بار م

 برداشت و گفت : یز به جلو خ سوگل

 پا سگم ! یهخودم  یندست کم گرفت منو ینکه... شما مثل ا یزک  ـ

 و من گفتم : یدیمسه به قهقهه خند هر 

 ؟ یوونهخل د یکن  یم ینچرا به خودت توه ـ
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 بود که جمع مان جمع بود  یهم به خنده افتاد و امشب شب آخر  سوگل

 فردا باز هم من بودم و سوگل . از 

 *** 

 را دراوردم  یمتاق کارم نشستم و کفش هامبل ا روی

 به در خورد ... حتما سوگل بود  یا تقه

 گفتم :  یکردمکه به تاول پشت پام نگاه م  یحال در 

  یزنهپامو م یدهکفش جد  ینا یلعنت  ـ

 که سرم را باال بردم   یامداز او درن صدایی

 یبود را جلو یزاناز آن آو یباو ز یدسف یدهُارک یسبد بزرگ که گل ها یک 
 صورتش نگه داشته بود 

  زدم یهمبل تک به

 ؟ یهچ ینا ـ

 تا بناگوش باز بود و گفت : یشش، ن یدپشت انبوه گل ها سرک کش از 

 نامه اش ؟ یا یادخودش م یاگفتم   یدید ـ

 ... یختر قلبم

گلها   یاناز م یمبلمان گذاشت ، کارت کوچک  یز م یرو یمرو یگل را جلو  سبد
 و گفت : یدکش  یرونب
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 نوشته ؟ اختالسگره مگه ؟! ینجوریچرا ا ـ

 کارت نوشته بود:  روی

 ب.س  یراز کافه رستوران ش  ینتر  یباز یبرا ـ

 یرو  یبودم و به سکوت پناه بردم اما لبخند کوچک   یرهخ  یدهُارک  یخوشه ها  به
 بود  یملبها

. 

. 

. 

قرار  رستوران را به عهده داشت یونکه دکوراس  یهمان شب با شرکت  فردای
ه صبحانه و نهار پرسنل را بود ک ینقرارداد ، قرار بر ا یبرا یممالقات داشت

  یمکن  ینتام

 یداد حضور داشت ، مرد جوان  یلممهندس که آن روز رستوران را تحو همان
 یدادچهره اش را پخته تر نشان م  ینبود و هم  یختهسرش ر  یجلو  یکه موها

خوش پوش بود  یار داشت و بس یبایینود ز یششرکت که آرا یکنار منش
 نشسته بود 

آوردند و آنها  یرینیو ش یا قرارداد امضا شد و چااز تمام صحبت ه بعد
که بسته بودم   یاز قرارداد خوب   یرستوران را ترک کردند و من خوشحال و راض

 هم گذاشتم  یزدم و چشمانم را رو یهتک یبه صندل
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کردم   یچشمانم را باز کنم هوم  ینکهزد و من بدون ا  یموارد شد و صدا  سوگل

 و او دوباره نامم را خواند 

 هلن ... ـ

که   یباییدسته گل آفتابگردان ز یدنبارش کنم که با د یگشودم فحش  پلک 
 دستش بود دهانم باز ماند 

 نگذاشت  یمسوال برا یکه کنج لبان سوگل بود جا  یدار یمعن لبخند

 خودش بود ... کار 

 گل ها گم شد   یانارم خواباند و نگاه من مک  یز م یگل را رو  دسته

 با گفتن  سوگل

  یارمگلدون ب  یرمم ـ

 اتاق رفت و مرا با گلم تنها گذاشت  از 

 همراه گل بود  یهم کارت  باز 

 بدون تو رنگ و رو نداره  یامدن ـ

 هم دلبرانه داشت  یسندگینه تنها در اجرا بلکه در نو او

پرآب وارد شد و خواست دسته گل را درش بگذارد   یگلدان بلور  یک با    سوگل
 که گفتم :

  یشنگال زود خراب م  یادهآب گلدون ز ـ
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 گفت :  یو با لحن با مزه ا یداسلوموشن به سمت چرخ سرش

 نه بابا ... ـ

 نگاه کرد و گفت : یمبه گوش ها بعد

 ! یشنگوشات دارن دراز م ـ 

 او چهارتا شد  یچشمها که سرم به عقب رفت ،  یدمآنچنان خند یار اخت بی

چهل  یلدان بلور را پاگ  یو آب اضاف  یدسر تکان داد ، چرخ یمبرا یدانهام نا
 کرد   یبود خال یچوب  یهچهارپا یکه گوشه اتاق رو  یبزرگ  یسگ

. 

. 

. 

 دسته گلش زل زده بودم ،  ینسوم بود و حاال به سوم روز 

  یو صورت  یدسف یونیشاخه پ بیست

که   یراز در ش یگلفروش  یک بود همه گل ها را از    یدههمف  یاز نام گلفروش  سوگل
 فرستد ... یم یمراگرفت ب  یسفارش م ینآنال

قلب قرمز   یک   یانشبود که م  یدینبود تنها کارت سف  یامروز خبر   یادداشت  از 
 ... یدمآه از ته دل کش یک  یدنشکوچک داشت و من با د

 مانده بودم  یو عاشق  یدلدادگ  دراین
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کرد ، مرا به حال خودم گذاشته بود   یسوگل هم اظهار نظر نم  یروزها حت   این

  یرمبگ یدرست  یمحرفها بود که بتوانم تصم یناز ا اما فکر من بسته تر 

 خسته بود  یدننرس ییخسته بود ، از فکر کردن و به جا ذهنم

،  یزدمبزرگ خانه را قدم م یاطرفتم متر به متر ح یها که به خانه م شب
 یتو  یریحص  یها  یصندل  یدر همان حد که رو  یکردام م  یهم همراه   سوگل

 کند   یماش را بخورد و از دور تماشا یوانیل ی، چا یندبنش یصبحانه خور

. 

. 

 . 

 دانستم  یاتاق کارم کز کرده و مرگم را نم یو مغموم تو ینصبح غمگ از 

توانست مرا به وجد  یکه م  یهم نرفته بودم و تنها خبر  یسرکش یبرا حتی
 بود  یارو یآورد خبر باردار

که  یبد گلس ینبود دستم به چهارم یک برخاستم که نزد یاز صندل جوری
 برهان فرستاده بود بخورد و واژگونش کنم 

 دختر ؟ یاهلن قربونش بره پسره  ـ

پسر مهربون  یه یادختر خوشگل مثل مامانش  یه یدشا یستهنوز معلوم ن ـ
 هردو ! یدمشا یامثل باباش 

 لحظه هنگ ماندم  چند



  

 
503 

 رمان یکقناعت کاربر انجمن  ید| آناه یرمان آلودگ

 
 ؟ یچ  یعنی ـ

 دوتان  ـ

و  یاز سر شاد یغیجتا منظورش را درک کنم و بعد آنچنان  یدکش طول
 حنجره ام خارج شد که سوگل را هراسان به اتاقم کشاند  یاناز م یخوشحال

 گفتم :را فاصله دادم و   گوشی

 سوگل ؟ یشهبارداره اونم دوقلو باورت م یارو ـ

زل زده نگاهم کرد و بعد به آغوشم  یستادحرکت ا یخبر ب  یدنهم از شن او
 م را ساخت با خبرش روز  یاگفت رو  یک و تبر  یدکش

کنند و   یغذا بسته بند یراز موسسه نرجس ش یندادم به تعداد معلول دستور 
 که در راه داشتم   نییزابفرستند صدقه سر عز  یشانبرا

. 

. 

. 

هفته هرروز با هر  ینکردم ، در ا  یافتدسته گلش را در ینهم هفتم امروز 
 دسته گل دلم رفت  یناما با آخر  یختگلش دلم ر

 ره ...و چند با دوباره

 دسته گل عروس بود  یکگل امروز   دسته
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نوار  یک شده و با  یدهچ یباییو عروس که در کنار هم به ز یدُرز سف یها گل

 بسته شده بود  یدخوش نقش سف یپور گ

 یز کار و م  یز م  یرو یبگذارد به گل ها  یرونرا از در ب  یشپا ینکهقبل از ا  سوگل
 مبلمان نگاه کرد و گفت : یانم

 جا رو کرد گلخونه  یناون ا یگله کردکلمه    یه ـ

 نگاهم کرد و گفت : یبایشاد ، با لبخند زد یهبه گردنش زاو بیشتر 

 خره  یاون قشنگ تر ناز م یول یکنیتو قشنگ ناز م ـ

به خودم چسبانده  یهتر از بق یکرا به دسته گل عروس داد که نزد نگاهش
 بودمش 

 : گفت

 ! ینخوا یبخوا یهم که گفته عروس خودش یکی ینبا ا ـ

 زد  یروناز در ب و

  یدانستمرا نم یفمد فقط تکلمن قصدم ناز کردن نبو اما

*** 

حال اراده ام در برابر  ینچند برابر شده و در ع یمبود که اشتها یچند روز 
 رفته بود ! ینجات از ب یرینیش
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 داده که اگر  ینانکرده بود و به من اطم  یز تجو یمبرا ییچند مکمل غذا دکترم
 یرینیبهتر خواهد شد ، ش  یکلمبلکه ه  یستبد ن  یچهم اضافه کنم ه  یلوچند ک

 محدود کرده بود اما کو گوش شنوا ؟! یمجات را هم برا

 فنجان ُپر هات چاکلت هم  یکدونات بزرگ بود و  یک  یمجلو حاال

 اش ... ضمیمه

مبل   یدهانم گرفتم و به سوگل که رو  یبه دوناتم زدم  دستم را جلو  یبزرگ   گاز 
 لم داده بود گفتم :

 ؟  ینت هست چته تو ؟ نگران ماما ـ

 نگاهم کرد و گفت : یچشم زیر 

  یایاز در تو نم یگهخوردنت هفته د یرینیوضع ش یننگران توام ... با ا ـ

 زدم و گفتم : یگرید گاز 

 شدم  یبغر  یبتونم خودمو کنترل کنم عج ینگو اصال نم یوا ـ

 ُلپاتم درومده  ـ

 و به سرفه افتادم و او به خنده  یدپر  یمبه گلوچاکلت  هات

 کردم   یبخور بابا نوش جونت شوخ  ـ

 را صاف کردم و گفتم : یمدهانم را با دستمال پاک و صدا دور 

 کنه   یداپ ینمامانت انسول یبهت گفتم دکترم آشناست سپردم برا ـ
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 فرستاد و گفت : یرونرا ب نفسش

 خداکنه  ـ

 رد ، دکترم بود زنگ خو یلملحظه موبا همان

 فرستد  یم یممادر سوگل جور کرده و برا یبرا ینکه دو قلم انسول  خبرداد

  یمبه خانه برگشت یدبه دستمان رس ینشب که انسول آخر 

 خانواده اش خبر داشتم  و گفتم : یسوگل برا یدلتنگ  از 

 یششونهفته هم پ  یهو    یمامانتو خودت ببر   ینخواد انسول  یسوگل دلت م  ـ
 ؟ یبمون 

 : برق زد اما گفت چشمانش

  یمون  ینه تو تنها م ـ

 را برداشتم و گفتم : موبایلم

 نه ؟ یابرات  یرمچارتر هست بگ یتبل ینممن عادت دارم ، بذار بب ـ

 کنارم نشست و گفت :  یخوشحال با

  یخوب  یلیهلن جونم خ ـ

 شدم و گفتم : یماییهواپ یتسا وارد

 خوبم ! یلیآره من خ ـ

 به آغوش فشرد  یشتر و او مرا ب یدیمخند هردو
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. 

. 

. 

صبح همان شب به تهران رفت و حاال آخر شب شده بود و من تازه  سوگل
 به خانه برگشتم 

نم دارم را در   یو موها  یدمرا پوش  یدمگرفتم ، حوله روپوش سف  یحساب   دوش
 شد  یشانهوا چرخ دادم و همه اش دورم پر 

، چند خال مرطوب نم ماساژ دادم  را به ت  یوننشستم ، لوس یشمآرا  یز م  جلوی
 بود  یابلند شد ، رو یلمموبا یام زدم که صدا ینیکننده به گونه ها و ب

 ؟ یهلن خوب  یزِ سالم عز  ـ

 یگهگرفتم فکر کنم د  یار و یتازگ  یستمسالم قربونت برم ، نه اصال خوب ن ـ
 نتونم برم رستوران 

 فدات شم  کنمیم یشکار  یهنگران نباش  یاسر تو و اون فسقل یفدا ـ

 ؟ یراز برهان اومده ش یهلن خبر دار ـ

  یختام فرو ر ینهس یاناز م چیزی

 نه  ـ

 پرواز داشته  یراز امروز صبح به ش ـ
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 خبر بود  یهر روزه برهان ب  یاز دسته گل ها یادهانم را قورت دادم و رو آب

خواندم   را  یهاز بانو مرض  یآواز زدم و آهنگ   یر ز  یار اخت  یرا که قطع کردم ب   تماس
و به   یدامد و قلبم کوب  یاطاز ح  ییکه صدا  یکردمصورتم پخش م  یو کرم را رو
  یدمشدت ترس

 یداپ یزیشب چ یاهیترس و لرز برخاستم از پنجره نگاه کردم ، در آن س با
 انسان بود  یپا یگربه نبود قطعا صدا  ینبود اما آن صدا صدا

بزرگ آشپزخانه را   یو چاقو  دمیبه آشپزخانه دو  یدکه به ذهنم رس  یزیچ  تنها
و درب   یستادمسالن ا  یانم  یزدمشت فشردم و قلبم به مانند گنجشک م  یتو

قامت بلند او انگشتانم  از هم باز شد و   یدنسالن آهسته باز شد و با د  یچوب 
 افتاد  یک کف سرام  یبد یچاقو با صدا

 امد  جلو یدست من جا خورده بود قدم یبه آن بزرگ  ییچاقو یدنهم با د او

 بغض کرده گفتم : یعقب رفتم و با صدا عقب

 نه برهان ... توروخدا  ـ

 دستش را باال برد و گفت : دو

 باهات ندارم هلن آروم باش  یکار ـ 

 بودم ... ترسیده

 شد  یتداع  یماسفند ماه در تهران برا یانهشب در م آن

 به سراغم آمد و صبح هم آفتاب نزده زده بود به چاک ... شبانه
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 تو رو خدا ولم کن ... تو روخدا دست از سرم بردار  ـ

 آمد و گفت : جلوتر 

  ینباهات ندارم اومدم حرف بزنم هم یبه همون خدا کار ـ

  نالیدم

 یهکه هرروز   یخوام که اون گال رو برام فرستاد ، اون  یرو م یمن اون برهان  ـ
و صدا سر    یکه شبونه و ب   ینوشت نه برهان   یحرف قشنگ همراهشون برام م

 سراغم  یادب

 تا پشت سرش  یدکش  یشموها یرا تو چنگش

پشت سرش  یوار راهرو نشست و به د ییفرش دستبافت قشقا یرو همانجا
 کرد و گفت :  یهتک

 برهانم  خودمم ... همون ـ

 و او گفت : یختر یینپا اشکهایم

 یابرام ؟ من از کل دن  ینبود  یحاون شب تفر   یقسم بخورم که باور کن  یبه ک   ـ
؟ چرا   یهلن ، به جون کدومتون قسم بخورم که باورم کن یهمامان دارم و    یه
انگار اون روز مجبورت کردم ؟ تو هم حالت بد بود ،  یکنیرفتار م یجور یه

  یدلتنگ بود

 نگاهم کرد و گفت : صادقانه

 ؟ ینبود ـ
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 آن شب را به خاطرداشتم ... تمام

 را ...  تمامش

 دست خودم نبود  ینو ا لحظه خودم را باخته بودم در 

را برس  یمو موها یدمبه طرف اتاقم رفتم در را بستم ، لباس پوش آهسته
از  یشتریکردم با آرامش ب  یدابستم و حاال که خودم را پ یدم اسب یدهنکش

 رفتم  یروناتاق ب

 سوخت  یشهمانجا نشسته بود و نگاهش به من افتاد ، دلم برا هنوز 

 : گفتم

 ؟ یکنهباشه سکته مسوگل خونه  ینگفت  ـ

  یکردمانده بود فقط نگاهم م ساکت

 انه رفتم و به آشپزخ یدماش افتاد را د یشانیپ یکه رو  یکوچک   چین

 یختمدو فنجان ر  یبود را تو  یدهکه حاال دم کش  یآوردم و چا  یرینیو ش  میوه
مبلمان گذاشتم  نگاه او را از پشت سر حس  یانم یز م یو به سالن بردم رو

  یکردمم

 یهتک یوار زانو بغل گرفته و سرش را به د یکراهرو نشسته بود  یابتدا نوز ه
 داده بود 

 مبل نشستم و گفتم : روی

  یحرف دار یگفت   یچا یاب ـ
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 گرفت و گفت :  یشرا پ یبهداشت  یسشد راه سرو بلند

 هستم فعال ! یستن یعجله ا ـ

ا بودن من و دانستم تنه یقرار معلوم او قصد ماندن داشت و اصال نم ینا از 
 نه  یابود  یحکه از دستم رفته بود صح  یاو با دل

  یشدم یدهد یشموها یو صورتش را شسته و رد انگشتانش تو دست

که   یکردمپا و آن پا م یناش را برداشت و من ا ینشست  فنجان چا کنارم
 چطور عذرش را بخواهم !

و گفت  گوشه لپش انداخت  ینخودچ  یرینیش یکداد و  یهمبل تک یپشت  به
: 

  یرمنم یینکن من جا یتخودتو اذ یالک  ـ

 و گفت : یدنوش یچا یا جرعه

 حاال حاالها هستم  یاجازه اومدم و مزاحمم ول یب  یدونمم ـ

 را به صورتم داد  نگاهش

  یستمبرو ن یرمرو که مدنظرمه نگ یتا جواب  ـ

 ؟ یراه بنداز یباز یخوا یم ـ

 را باال داد  ابروهایش

 ؟ یباز ـ
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 زد و گفت : یاز حرص و ناراحت  یده اخن تک 

درکار   ی؟ نچ باز  یباز  یگیاالن م  یو آرامش منو از چنگم دراورد  یتمام زندگ   ـ
 ... یستن

 به طرفم خم شد و گفت : کمی

 یدمشروز با جون و دل چش  یهکه    یعشق   یجام که بهت بفهمونم پا  ینمن ا ـ 
  یسادموا

  یختمگفتم و به اتاقم گر   یلب  یر ز  یر را گم کردم و برخاستم شب بخ  یمو پا  دست

*** 

 شدم  یدار ها ب یقمر یبا صدا صبح

 تنها دم صبح خواب مرا با خودش برد   یدمشب را نخواب تمام

در را باز  یو آهسته ال یدمپر  یینحضور برهان از تخت پا یاداوریمحض  به
 کردم 

چشمانش  یسالن خوابش برده و ساعدش را رو یکاناپه بزرگ انتها روی
ک و به درد نخور بود مضح یشدرشتش کاناپه برا یکلگذاشته بود و با آن ه

شرتش را دراورده و پنجره سالن باز   یگرمش شده چون ت   یدرس  یو به نظر م
رقصاند ، آهسته پنجره را بستم و  یرا م یر پرده حر  یصبحگاه  یمبود و نس

 تنش انداختم  یرو یسبک  یروشن کردم و پتو یشرا برا یلتاسپ

 آشپزخانه رفتم  به
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 صبحانه دوست دارد  یو گردو را برا یر دانستم پن می

گردو شکن انداختم   یگردو تمام شده بود ، چند دانه گردو را تک تک تو  مغز 
 یشبرا یبشقاب گذاشتم و در فالسک کوچک  یتو یر مغز کردم ، پن یشو برا

تم تا برداشتم کنار توتستر گذاش یزر بسته نان سنگک ازفر  یک دم کردم  یچا
 یجهو ایمرب یشده باشد و داغش کند ، کاسه ا باز  یخش یدارمیشودب یوقت 

گذاشتم تا اگر دوست داشت بخورد و خودم صبحانه   یز م یهم کنارشان رو
 زدم  یروننخورده ب

 ... یراز خرداد ماه بود و تازه اول گرما و آفتاب جنگ ش اوایل

و من از برهان و  یدرسسوگل تماس گرفت احوالم را پ یدمرستوران که رس به
 چرا زبان به دهان گرفتم  یدانمنگفتم و نم زییآمدنش چ

کند بابت   یهم سالم مادرش را رساند و گفت صبح تا شب دعا به جانم م او
کردم ، گفت عکسم را نشان خانواده اش داده و   یشانکه برا  ییهمه کارها

 خواهر کوچک ترش عاشقم شده 

تماس گرفته و فردا  یار آخر گفت که با رومرا خنداند و د یشها یشوخ  با
  یکندم یرا خال یمبرود و حتما جا یدنشعصر قرار است به د

چقدر حضورش مثمر ثمر بوده است ، تا   یفهمیدمحاال که او رستوران نبود م  و
 در رفت و آمد بودم  یاطخود ظهر از سالن به آشپزخانه و از آنجا به ح

 به خانه رفتم  یگر د یهم زودتراز روزهاارفرستادم و شب برهان ناه برای
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با  یمخواستم بداند که چقدر برا یگل عروسم را هم با خودم بردم ، م  دسته

 ارزش بوده است ...

 پارک کردم  یاطح یرا تو ماشین

 خانه روشن بود ... یها چراغ

لب آهنگ  یر عقب بگ غذا و دسته گلم را برداشتم و ز یشدم از صندل خم
  یکردمرا زمزمه ممورد عالقه ام 

  یدمکش  ییندرب سالن را پا دستگیره

  یخوند یآهنگو م ینهم یشبمد ـ

 و بگ غذا از دستم افتاد ... یدمجا پر  از 

نشسته بود ، دست دراز کردم  یکیدر تار یاطح یریحص یها یصندل روی
نخ   یک من بود و    یروشن شد ، نگاهش رو  یو صبحانه خور  برق را زدم  یدکل
پر  یشرو یشپ یگاریس یر انگشتانش گرفته بود و ز یانرا مخاموش  یگار س

 سوخته  یتیلهبود از ف

  یامسر و صدا ب یصدات منو کشوند تو ، قرار نبود ب  یشبد ـ

 او چرا ... ینبود اما برا یخاص و منحصربه فرد یز من چ یصدا آهنگ

  یکندمسخش م یمگفته بود صدا  بارها

 بود؟ یناز ا یر غ یزیعشق چ مگر 

 و صورتش در رفت و آمد بود و گفتم : یگارهاته س ینب نگاهم
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 ؟ یجا نشست  ینچند وقته ا ـ

 من و دسته گل دستم بود  یرهحرف خ یاو ب  اما

 و جلو آمد ... برخاست

 را از سر گرفت  یقرارشب یتپش ها قلبم

 یدستانم که گرد دسته  ی، دودستش را آهسته و ملموس رو یستادا ابلممق
 مزمه کرد گل بود گذاشت و ز 

  یشیم یعروس قشنگ  ـ

 و پا عقب گذاشتم و به خانه رفتم  یدمگز   لب

افتاده بود به آشپزخانه آمد و خودش   ینزم  یکه رو  ییبعد او با بگ غذا  کمی
 گذاشتم   یز م  یو ماست رو  یتونز  یخچالگذاشت و من از    یکروویوما  یآنرا تو

و قاشق چنگال گذاشتم انداختم ، بشقاب    یو شالم را همانجا پشت صندل  مانتو
 نشستم و با اشتها شروع کردم 

  یکردبود ِبر و ِبر نگاهم م یدهاز من ند ییاشتها ینکه تا به حال چن  برهان

 سرم را باال بردم و او گفت : ـ

  یگرسنه ا ـ 

دهانم گذاشتم چشمم را بشقابم  یگریقاشق د یکردمکه نگاهش م  همانطور 
 دادم و گفتم :
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 کارش درسته   یلیسر آشپزمون خ ـ

 را پر کردم و گفتم : یوانشرا برداشتم ل یر ماءشع یشهش یخچالشدم از  بلند

 خوبه  یهسنگ کل یبرا ـ

 شد و گفتم : ینسنگ نگاهش

 درده  یتلخه اما دوا یکمدست سازه  ـ

 دست نخورده بود  یباتقر  یشبشقاب گذاشت ، غذا یرا تو قاشقش

 ؟! یههدفت چ ـ

 و او گفت :را به چشمانش دادم  نگاهم

 ؟ یهچ یگرفت   یشکه پ  یالیخ یب  ینهدفت از ا ـ

 بشقابم را کنار زدم  یبا پوزخند همراه

 ؟ یالمخ یه من ب ک  یمطمئن ینقدر از کجا ا ـ

 رفتم که گفت : یم یرونشدم از آشپزخانه ب بلند

 غذاتو بخور  ینهلن بش ـ

  ینخورد یزیمن خوردم تو چ ـ

 و گفت : یدمام دستم را کشح یاتاقم رفتم و او هم آمد جلو به

  یستاوا ـ

 اش زل زدم  یسمتش چرخ خوردم ، سرم را باال گرفتم به چشمان عسل به
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 ی... برام دسته گل عروس م یقصد ازدواج ندار یبرهان ... گفت  یپسم زد ـ

شده که نظرت   یچهارپنج ماه چ   ینبهم بگو تو ا  ی؟ آره دلم آب شد ول  یفرست 
 ینا  یه تونده ک  یلمهم تحو  یفانتز   یالیاز اون دل  بهم بگو  ینوعوض شده ؟ ا

 و رنگ و رو نداره  یچهبدون من ه یتزندگ یدیمدت فهم

 یصورتش متوقف شدم و بازدمم به لبش م ی، چند سانت  یدمجلو کش سر 
 خورد 

 تو بگو  یاصل یلاون دل ـ

  یدمکش  یرونقدم فاصله گرفتم ... تاپم را از سرم ب چند

و به جانم و نگاه ا یستادما یشجلو ینو شلوار ج کییرمشهمان لباس ز با
 نشسته بود 

 ی... گفت  یات همون بود که اون شب گفت  یاصل یل، دل یار به خودت فشار ن ـ
  یمن یندهفکر آ  ی، گفت  یعذاب وجدان دار

 را فرو خوردم و گفتم : بغضم

 حاال برو  یننباش برهان ... نباش و هم ـ

 شد  یشانتمامش پر برد و  یمموها یرهگ  یر ز دست

  یدچرخ یمموها یانم یزدکه در چشمانش موج م  یو عالقه ا عشق

 را خش دار کرده بود گفتم : یمکه صدا  یبغض با

  یدمشقلبم مال خودمه به هرکس بخوام م ـ
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مردانه اش خوف به دل دخترانه ام  یو گفته بودم اخم ها یددر هم کش اخم

 انداخت ؟ یم

 کنار حمام چسباند   یوار گذاشت و مرا به د  یانمعر  یشانه ها یرو دست

 را با زبان تر کرد و گفت : لبش

من  یستمحرفا به من نزن ، من از اون مرداش ن یننگو هلن ...نزن ، از ا ـ
که   یحرص ینا یبرا یرهبهت بگم دهنتو ببند چون جونم در م یاددلم نم یحت 
  یخور یم

  یشهوقت بد نم یچهلِن من ه ـ

 به حمام رفتم و در را بستم  یدمتش کنار کشدس یر از ز آهسته

 در تله عالقه اش گرفتار شده بودم   یکندم  یر تله گ  یکه تو  یدیمانند ص  درست

کنگره   یشانداخته بود و با حرفها و نگاه ها یتموقع ینبه عمد مرا در ا او
 ... یلرزاندقلبم را م یها

 یدمنرفتم و خواب یرونب یگر حمام که درامدم د از 

بود ، خبر داشت که اتاق مهمان هست  یدههمان کاناپه خواب یهم رو باز  او
  یدخواب یاما به قصد همان جا م

صبحانه حاضر کردم و به رستوران رفتم و شب هم به احترامش زودتر   برایش
 به خانه بازگشتم 

 کردم ...  یدخر  یفروش یوهو از م یستادمراه هم ا سر 
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ها را نگاه  ینیمحله چ یلمود و فه بنشست یونتلوز یجلو یمبل راحت  روی

  یکردم

  یدچرخاند و مرا د سر 

  یرهنظ یبابات ب  یک کالس  یها یلمف یوآرش ینا ـ

 لبخند زدم و او گفت : یار اخت بی

 سالم  ـ

 ها را از دستم گرفت و به آشپزخانه برد  یدبازتر شد و او بلند شد خر  لبخندم

  ینبب یلمتو برو ف یکنمخودم جا به جا م ـ

 کرد و گفت :  یخال ینکس یها را تو یو توت فرنگ  یگوجه باغ   سهکی

  ینمشب یاز صبح بار دوم م ـ

 داد نگاهم کرد و گفت : یهسرش زاو به

  ییاز تنها ـ

 گذاشتم و گفتم :  ینک س یرا کنار دستش تو طالبی

 مجبورم بمونم  یستسوگل ن ـ

  یدز سرم کشهسته اآب را بست دستش را خشک کرد ، جلو آمد شال را آ   شیر 

  یخسته نباش ـ

 زدم  یرونو من از آشپزخانه ب یدرا بوس یمموها یخم شد و رو بعد
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را شانه زدم و باز گذاشتم   یم، موها  یدمام را پوش  یو شورتک خنک و بهار  تاپ

 شان 

 فرستاده بود  یمخودش و سوگل را برا یسلف  یارا چک کردم ، رو موبایلم

بود اگرمن   یدنیهردوشان د  یافهام گرفت ، قخنده    یدکه به ذهنم رس  یفکر   از 
 فرستادم ! یم یشانخودم و برهان را برا یهم سلف 

بروم که  یرونگذاشتم و خواستم از اتاق ب  یشآرا یز م یرا همانجا رو گوشی
 آمد  یراز آهنگ پرواز تهران ش یصدا

 من و او ... آهنگ

 چشمم زنده شد  یآهنگ جلو ینمان با ا خاطرات

 نه نگفت ... یمم و خواستم تانگو برقصرا گرفت دستش

  یشدصورتم خسته نم یخوشرنگ و نافذش از تماشا چشمهای

 آمدم  یرونرا پراند و از خاطراتم ب یمکه به در خورد شانه ها  یا تقه

 و در را باز کردم  یدمکش  یقیعم نفس

به تنش  یدششرت سف یاش داشت و ت  یشلوار ورزش یبدر ج دست
 بود  یدهچسب

 دست در دستش گذاشتم  یعانهسمتم دراز کرد و من مط به دست

  یدسالن کش یانمرا به م یکردکه صورتم را کاوش م  همانطور 
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 خاطره کند  یدخواست تجد یدانستم ، م یرا م قصدش

 اش بودم  یرهنگاه خ مسخ

و نگاهم از حالت پهن و محکمش گذاشتم  یشانه ها یلرزانم را رو دستان
 ... یشده نمنگاهش کند ینخاص و رنگ

 نشست  یک به دلم م  یرقصیدم  یتمرا آهسته و با ر تانگو

 بستم ... چشم

 یشانیپ  یدکش  یینو او سر پا  یستادیمما هم از حرکت ا  یدکه به انتها رس  آهنگ 
 گفت :  یبایشمردانه و ز یام چسباند و با صدا یشانیبه پ

 عمر تشنه ات بمونم  یهارزه  یاما نم ِی بدون تو شدن  یزندگ  ـ

روز سنگ صبور   یک که    یستهمان مرد  یناش روحم را نوازش کرد و ا  زمزمه
 یدمرس یباور م ینبود و من کم کم داشتم به ا یمها یکس  یتمام درد ها و ب 

 توانم از او بگذرم ... یکه نم

 دهانم را قورت دادم و گفتم : آب

  یارمخنک ب یز چ یهرم  یم ـ

 ه به لبم آمد ...و خند یدمخنده اش را از پشت سر شن صدای

مخلوط کن  یتو یخو چند تکه  یرا همراه با چند برش طالب یلیوان بستنی
 و دکمه اش را زدم ... یختمر

 برداشتم  ینتبزرگ از کاب یوانل دو
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 هلن ؟ ـ

 کن را خاموش کردم   مخلوط

 جونم ؟ ـ

 گرفت   یرا به باز یم، لحظه موها یدمشد یبه او داشتم و نم پشت

 ؟ یجوابمو نداد ینطوریوقته اچند  یدون  یم ـ

 یتفرو بردم و او در همان موقع  یک ِش   یاسفنج   یاتمحتو  یانرا م  یا  یشهش  نی
 خودش را برداشت و به لب برد  یوانبه تنم ل یدهچسب

 به عقب راندمش و او گفت : یبه دست کم لیوان

 کنم باهات ؟  یکار از دستت ، چ یکنهقلبم درد م ـ

 گفتم :  یدهبر  یدهر دندان گرفتم و ب ینرا ب نی

 قلبت چرا ؟ ـ

 ... یرگیخ ینمن بود و من عاشق ا یرهخ هنوز 

بزنم که سد  یرونگذاشتم آمدم از در آشپزخانه ب  ینتکاب  یرا رو یخال لیوان
 راهم شد 

 ام را باال داد وچانه  یدبه سمت خودش کش یدچسب بازویم

 ؟ یکن  یچرا ازم فرار م ـ

  یادخوابم م ـ
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 یخودت بگو چته نگران چ   یستکارات ناز و ادا هم ن  ین، ا  یادنچ خوابت نم  ـ

 ؟ یهست 

 را به چشمانش گره زدم  نگاهم

هندسون  یاد یلش...؟  نگران خودمم ، نگران دلم که ف یبدون  یخوا یم ـ
 ترسم بازم کار بده دستم  یکرده و م

 مرا از حرکت وا داشت  یشزدم و صدا یرونخوردم از در آشپزخانه ب چرخ

 ؟! یخوا یمنو نم یگهد ییعن ـ

 خودش را به آن راه زده بود ؟ یا یدفهم یواقعا نم او

  چرخیدم

 بود  یستادهچند متر فاصله از من ا با

 : گفتم

تونم نگات نکنم ،  یکه نم  ینها ، مشکلم ینههم یقاخوامت و مشکلم دق یم ـ
 تونم ازت رد شم  یتونم ... نم یتونم نخندم برات ، نم ینم

 َتر شده بود و گفتم : یار اخت یب  چشمانم

 یچارگیب  ینبخوابونه بغل گوشم تا از ا یلیس  یه  یکیخواد   یروزا دلم م  ینا  ـ
  یامدر ب یفیتکل یو ب 
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بود که در  یلیهمان س ینام رساندو ا یقدم یک خودش را به  یک   نمیدانم
 یبوسه ُپر التهاب بر جانم نشست ، برف سرد دلم را آب کرد و ب  یک قالب 
 ام را چاره شد ... یچارگ 

  یختبمش را کنار گوشم ر یو او صدا یدمخند آهسته

 ؟ یخند یبه من م ـ

 نه  ـ

 ؟ یپس چ  ـ

 بود ! یدلچسب یلیس ـ

 نشست  یمموها یشد و بوسه اش رو یینمحکمش باال و پا سینه

 *** 

 کاناپه خواب بود   یزدم او رو یرونکه از اتاقم ب  صبح

 حاضر کردم و به اتاقم برگشتم حاضر شدم روند هر روز صبحانه اش را  به

 را چک کردم  یلمانداختم و وسا یفمرا ته ک یلمموبا یستادمسالن ا میان

  یدملودش را شنگرفته و خواب آ   صدای

 ؟ یر یم یدار ـ

  یکردمخمورش نگاهم م یبود و با چشمها یدهدست راستش خواب روی

 دوشم انداختم و گفتم : یرا رو کیفم
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  یامزودتر ب کنمیم یشب سع ـ

 زدم  یرونفرستادم به خنده افتاد و از خانه ب یشهوا برا یرو یا بوسه

 یرونب یبمرا از ج یزدم یبرهکه و  یلمظهر بود انبار را ترک کردم و موبا نزدیک
  یدمکش

نباشم پدرش با  یانگران رستورانم بعد از رو یدبگو یخواستبود که م سوگل
 و من ممنونش بودم  یردرا به عهده بگ یز موافقت کرده همه چ یلکمال م

شام را  یبخودش ترت داده بود که شام به خانه نبرم ، گفته بود یامپ برهان
شام و دستپخت او گرسنه  یرا گرفتم برا یامشداده و من از سر شب که پ

 بودم ...

خانه از همان  یانهماه یدخر  یوقت نداشتم به فروشگاه بروم برا چون
 و به خانه رفتم  یدمرا خر  یضرور یزهایه چسوپرمارکت سر کوچ

 راغ روشن ...نشسته  بود اما با چ یصبحانه خور یبار هم تو این

 یز م یُپر بود مقابلش رو  یدنیکه تا نصفه از نوش  یستالیپهن و کوتاه کر   لیوان
 قرار داشت 

 یکه لبخند ُپر معن  یسالن گذاشتم و در حال  یرا کنار در ورود  یدخر   یها  کیسه
 اصش را شاهد بودم جلو رفتم و خ

 را برداشتم و به لب بردم و گفتم : لیوانش

 تنها تنها ؟ ـ
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 ینالت یرا برداشتم نوشته ها یا یشهش یدر هم جمع شد و بطر  صورتم

 خواندم و گفتم : یپشتش را م

 ؟ ینکجا بود ا ـ 

 ... مال باباته ؟  یخچالتو ـ

 یماز موها یدسته ا یدکه وز  یرا باال بردم ، امشب مهتاب کامل بود و باد سر 
 گرفت ...  یرا به باز

 داشتم انگار  یدر هم قورتش دادم ، خود زن  یافهو با ق یدمنوش یگرید جرعه

  یدرا کش دستم

 یمراض یمهنصفه ن یآخر شبا ینتنگته ، ا یلیفردا نرو رستوران ...دلم خ ـ
  یکنهنم

 انه اش گذاشتم و گفتم :ش یرو سر 

  یتو بگ  یهرچ  ـ

. 

. 

. 

فراوان خوردم و او   یدوست داشتم و با اشتها  یار که پخته بود را بس  ماکارونی
  یکردم یمبا لذت تماشا
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و او دوباره  یدمکش  یمبه لباس کوتاه و باال زانو یبلند شدم دست  یز پشت م از 
 بازم شد  ییبه لباس آلبالو یرهخ

 یگار س یر ز زد و یهتک یصندل یجمع کردم و او به پشت  یز م یها را از رو ظرف
 داد  یرون، پک زد و دودش را ب یدکنج لبش فندک کش

 کرد و گفت :  ینتنم سنگ یرا رو نگاهش

  یرهدلش م ینهمامانم تو رو بب ـ

را گرفت  یبانمکه در لحظه گر   یجانیو از استرس و ه یدکوب  یتند تند م قلبم
رد و برخورد ک ینیافتاد به لبه کاسه چ ینک س یدستم رها شد و تو از  یوانل

 شکست 

  یدسرم رس یباال برهان

 ؟ یددستت ُبر  ـ

 نه  ـ

 خودش دستان لرزانم را گرفت ، نگاه کرد که مطمئن شود  اما

 بند را باز کرد و گفت : یشهم پ بعد

 شورم  یخودم م یتو برو خسته ا ـ

 نه خودم ... ـ

ها را جمع کرد و  یشه، ش یدا به کمرش بست دستکش پوشبند ر  یشپ اما
 رفها را شست خودش ظ
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ها دنبال  ینتکاب  یبرداشتم و در به در تو یخچالرا از  یوههم ظرف م من

 گشتم   یم یدمخر  یشکه ماه پ  ییپسته ها

 ؟ یگردیم یدنبال چ  ـ

  ینمشب ینم یمظرف پسته داشت یه ـ

 گفت :  یاوردکه دستکش ها را از دستش در م  یحال در 

 یخچالکنار   ینتتو کاب ـ

  خندیدم

همه  یو رو کرده و جا یر که خانه تنها بوده تمام آشپزخانه را ز  چند روز  این
 دانست  یرا بهتر از من م یز چ

  یمپسته را برداشتم و با هم به سالن رفت ظرف

  یدخند یطنتگذاشتم و او با ش  یز م یرا هم رو  یدنینقش دارنوش شیشه

 ین، بهتر  کار   یبرا یوقته نخوردم ... تو هم که فردا رو منع کرد یلینخند خ ـ
 امشبه  ینوقت هم

 

شانه چپم جمع کرد و با  یرا رو یمکردم همه موها  یمرا تنظ یلتاسپ درجه
 هلن عاشق کنش گفت : یصدا

 بهت بگم ؟ یا یدون  یم ـ
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 دادم  یهرا به شانه اش تک سرم

 ؟ یوچ ـ

 دوست دارم  ینکها ـ

 لبخند زدم  یطنتش با

 نه بگو  ـ

 ام را نرم گرفت چانه

  یزمهمه چ ـ

که مرا   یبود اما دردسر داشت ، دردسر  یبابودن ز یخانیبرهان سار یز چ همه
 دور کرد   ینگمدل یایاز دن

 ؟ یداندچه م کسی

 ین برعکس تمام همساالنم از شهرت فرارکار خدا بوده که من در آن س  شاید
چون خدا  یرمقرار نگ یهترک یتاپ مدل ها یفباشم ، عقب بکشم تا هم رد

که چند روز است   ییخواهد بود ، او یخانیبرهان سار یندهدانست در آ  یم
 نوشتم دست خودش ...   یشانیبود و پ یمخدا  یشودلبخندش از جانم کنده نم

و نگاهش در چشمانم  یدنوش یدادم ، جرعه ارا به دستش  یندنینوش لیوان
 ثابت ماند و گفت :

 باورکنم که دارمت ؟ یگهد ـ
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دندان  یانم یتوت فرنگ  یک ه ام چسباند زدم و او خم شد لب به گون لبخند

دستش را تکان  یدنینوش یوانل یکردخرجم م یرگیکه خ  یگرفتم و او درحال
 داد و گفت :

 شما ؟ یایاداها ن ینامشب از ا یخوا یم ـ

  یدرا سر کش یوانشو او ل یشقنج رفت اما اخم کردم برا دلم

 یل  یمخش ل  یرو  یدمدانستم پوست سف  یجمع کردم م  ینهس  یرا تو  پاهایم
 ! یکندم یباز

 زانو گذاشتم و گفتم : یرا رو یگوجه باغ   کاسه

 ؟ ید ینمکدون م ـ

  یدرا به دستم داد و پرس نمکدان

 ؟ ینجاممن ا یدوننم یار و زان یارو ـ

 بگم ؟ یخوا ینه م ـ

 نگو  ـ

نمک زده دهانش گذاشتم و او نگاه از   یگوجه باغ   یباال انداختم و دانه ا  شانه
 و گفت : یدجمع شده در بغلم دزد یپاها

 دختر   ی؟ بدبختم کرد  یتر بگرد  یدهپوش  یخوا  یمونده رو م  یدو روز باق   ینا ـ 

 قرار بود چه شود ؟ یگر که نخندم و مگر دو روز د  یدمگز   لب
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 :گفتم

  یرودست  نداشت  یشما که تو خوددار ـ

 باال انداخت  ابرو

 یستیواست هست چهارماهه نح  یرزبونمهگذشت اون زمان ، االن مزه ات ز ـ 
 برام ؟

 و چشمان او برق زد و آهسته گفت : یدمخند یلوند با

 خنده ات ... ـ

 ؟ یخندم چ  ـ

 کن   ولش ـ

 آرامم گفتم : یوصدا یتر نشستم با لحن جد نزدیک

 ؟ یمقراره به همه بگ ـ

 : گفت

 خواد ندونن ؟ یتو دلت م ـ

 که نفهمن   یشهقراره اسمت بره تو شناسنامه ام هلن ، نم ـ

 منظورم از همه خانواده هامون نبود  ـ

 حرف نگاهم کرد ، منظورم را گرفته بود  یچه یب  اندکی

 دوانگشت در دست گرفت و نوازش کرد  ام را با چانه
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 ؟ یترس یم یاز چ  ـ

 به گردنش چسباندم و بازوان او دور تنم محکم شد و گفت : پیشانی

  یچهپ یاه ناخواه خبرمون مخو یمبه بعد با هم ینمن و تو از ا ـ

 : گفت

 نه ؟  یکن  ینم یترعا ـ

  یکنمکنم ، من همون کارو م  یترعا یدبا یوچ یقاتو بگو دق ـ

مرا تا ته باال رفت و برخاست دستم را  یدنیخورده نوش یمن یوانشد ل خم
 به طرف اتاق و گفت : یدکش

 ! یکن  یتخوام رعا ینظرم عوض شد نم ـ

  تختم عقب عقب رفتم رو

 کنم ؟  یکارتخب حاال بگو چ ـ

 از دستم در رفته بود و در همان حال گفتم : یمخنده ها کنترل

 ؟ یچ  یعنی ـ

فرو برد و همانجا  یشموها یانم یشانیدو دستش را از قسمت پ انگشتان
 نگه داشت 

برامده تر از آنچه بود شد و چشمان من از آن همه  یشهر دو بازو عضالت
 ... یشدممردانه کنده ن یتجذاب
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 گفت :  یلحن بدجنس با

  یِی وقت انتقام جو ـ

 ! یگیری...قشنگ انتقام م یر ؟ انتقام بگ یهست  یپس معطل چ  ـ

که تنها مختص خودش بود را به لب داشت و نور آباژور کنار تخت   لبخندی
 صورتش را روشن کرده بود

 واسم  یزیعز  ـ

 اراده نامش را خواندم  یو ب  یدمکش  یقیعم نفس

 ان ُبره ـ

 *** 

 اسمم را صدا زد  کسی

 آلود گفتم : خواب

 برهان  یادخوابم م ـ

 باز هم نامم را خواند  یشاد و دخترانه ا صدای

 یدناز هم با باز شدن در اتاق همزمان شد و سوگل با د یمشدن پلک ها باز 
  یدیمکه من و برهان هردو از جا پر   یدکش  ینیه  یار اخت  یب   یشرو  یشصحنه پ

دستش  یکو  یوفتدب ینزده و کف زم یرونب  بود از حدقه یکنزد چشمانش
 در بود  یرههنوز به دستگ
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رفت گفت   یم  یرونو ب  یدچرخ  یکه م  یهم فشرد و در حال  یرا رو  چشمانش

: 

  ید...ببخش یدببخش ـ

  یدرس  یُپراسترسش به گوش م  یگفتن ها  یدببخش  یرا بست و هنوز صدا  در 

  یدمبرهان را شن یگرفت و صدا  اش خنده ام یهول کردن و شرمندگ  از 

 ؟ یادقرار بود امروز ب ـ

 رفتم و گفتم : یینتخت پا از 

 نه قرار نبود  ـ

 زدم  یرونبالشش فرود آمدب یدوباره رو برهان

 هنوز تنش بود   یشاتاق لبه تخت کنار چمدانش نشسته و لباسها  یتو  سوگل

 کرد و تند تند شروع به صحبت   یبلند شد با شرمندگ  یدکه د  مرا

 دونستم برهان ... یخوام نم یهلن معذرت م ـ

 و گفتم : یدمشحرفش را کامل بزند به آغوش کش نگذاشتم

 دلم برات تنگ شده بود دلقک خانوم  ـ

طاقت  یگهد یرهبگ یتبه بابا گفتم بل یشبمنم اونقدر دلم تنگت بود که د ـ
  یتنها بمون  ینز اا یشتر نداشتم ب

 شوخ شد و گفت : لحنش
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  یانگار تنها هم نبود اما ـ

 و او گفت : خندیدم

 باالخره خودش اومد بعد از اون همه دسته گل ؟ ـ

 شبش اومد  یکه تو رفت   یهمون روز ـ

و  ینشتخت پرت کرد ، دست برد به دگمه شلوار ج یو شالش را رو مانتو
 گفت :

 هان ؟! یخونه خال یرو کردجا  ینا یدیچشم منو دور د ـ

 ام پرت کردم و گفتم : یتخت دوران بچگ  یپشت خودم را رو از 

  یمقراره ازدواج کن ـ

دستم   یدمبکشد از جا پر   یادفر   ینکهو من قبل از ا  یستاددر حدقه ا  چشمهایش
 دهانش گذاشتم  یرا رو

 ها خب ؟ جون هلن  یداد نزن  ـ

  یدو او پرس یدمکش  یینتکان داد و من آهسته دستم را پا ییدرا به تا سرش

 ؟ یگیراست م ـ

 اوهوم  ـ

 عقد دائم ؟ ـ
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 یغبود بابت ج یمگوشها  یبعد دستم رو یا یهکردم و ثان  یینرا باال پا سرم

 گوش خراش او ...

  یدمکوب  یشاش را برداشتم به بازو یدست  کیف

  یشعور ندار ـ

 الم آمد آشپزخانه رفتم و او هم دنب به

 بود  یکاسه آش سبز   یک  یز م روی

 ، هنوز داغه  یدمخر  یدوست دار یدونستمم ـ

 قدردان نگاهش کردم  چرخیدم

 ممنونم  ـ

 باال انداخت و گفت : شانه

رسه با  یبه من و تو نم یزیشبا وجود برهان خان چ یول یکنمخواهش م ـ
 یکلشاون قد و ه

 گذاشتم و گفتم :  یز م یرو کاسه

 بگو ماشاال  ـ

  ینابرهانم ا ییییششا ـ

 گذاشت  و نشست   یز م یکره رو  رویتوستر گذاشتم و سوگل پن یها را تو نان
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تنش   یشرت مشک   یرا شسته بود و ت   یشکه دست و رو  یبرهان هم در حال  ـ

  یدبود رس

 ـ سالم  سوگل

 اه کند توانست به برهان نگ یبود و نم ینشرمگ یهم اندک  هنوز 

  یر به خ یدنـ رس برهان

 منتظر بودن من دک بشم ! یابعض ینکهمثل ا یممنون ول ـ

خودش لقمه گرفت و به من  یداشت برا یکه لبخند گشاد  یالدر ح برهان
 چشمک زد 

که   یریبه لباس حر  یگذاشتم  نشستم و برهان نگاه   یز م یرا رو یچا قوری
 یکر بود که بودن و نبودنش چه فرق ف  ینتنم بود انداخت و احتماال او هم در ا

 ! یکردم

 سر کنار گوشم آورد و گفت : سوگل

 ده !ش یرهبهت خ یجور یه ـ

 و آهسته گفتم : یدمگز   لب

  یمنکرد یما که کار ـ

  یکنمازت گذشته ؟ نگو که باور نم  یکه بهش داد  یبعد از بله ا  یبگ   یخوا  یم ـ 

 را مزه کردم و برهان سرش به صبحانه اش گرم بود  یرینمش چای
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 لباس تنم بود ؟ یدیند یکور بود ـ 

و سوگل مشتاق بود  میبود یز از صبحانه با سوگل مشغول جمع کردن م بعد
 زودتر به رستوران برود 

 

او که آماده و لباس   یدنزدم با د  یروناز آشپزخانه ب  یزد و وقت   یمصدا برهان
 د آمد بود نفسم بن یدهپوش

 برهان ؟ ـ

 را فشرد و گفت : دستم

  یگردمزود برم ـ

  یقرار نبود امروز بر ـ

 ر به صورتم نگاه کرد ت یقخم شد دق یامتداد داد ، کم یمرا تا بازو دستش

  یگردمکار مهم تهرون دارم فردا برم  یه ـ

  یمبگو یزیداد چ ینشسته بود اجازه نم یمکه به گلو  بغضی

 یامنکن گفتم که فردا م یقرار یب  ینقدر ا ـ

را پوشانده بود ، سرش را  یشموها یرو یرا باال گرفتم ، کاله گپ مشک  سرم
 ه ام را ببوسد کج کرد  که با وجود کاله راحت تر گون

 هم نکن  یهمواظب خودت باش گر  ـ
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 شناخت  یزدم و او خوب مرا م یپر بغض لبخند

  دمیشرتش را از پشت کش یبرود که من ت  چرخید

 نکن باهام دم رفتن  ینطوریجان؟ ا ـ

فرو برد و دستش را دور کمرم  ینششلوار ج یبج یتو یاش را رو گوشی
 محکم کرد و گفت :

 فردا منتظرم باش  یبرا یزنمبهت زنگ م ـ

 آزاد کردم و گفتم : یرا به سخت  صدایم

 باشه  ـ

اندازه  ینا چرا دل من به یدانمزد و نم یروندم در منتظر بود و او ب آژانس
  یزدشور م

  یستادکنارم ا  سوگل

 بابا سرخر شدم براتون که  یا ـ

 زدم و گفتم : یهگر   یر ز به

 نههه ـ

 گفتم :  یانو من گر  یدتعجب به آغوشم کش با

 رستوران  یاممنم باهات م ـ

 ُمردم  یم یحتم یایدام داد و من تا فردا که او ب دلداری
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 *** 

زبانش بکشم کارش چه بوده   یر کردم از ز  یتماس گرفت و من هرچه سع  شب
که به تهران برگشته بروز نداد بعد هم گفت که فردا ظهر ساعت سه پروازش 

 وم و نگذاشت به دنبالش بر  یندنش یم

 هم رستوران نرفتم و از صبح مشغول بودم تا او برسد  من

که مورد عالقه اش بود را   یکره ا  یرینی، ش  یدمبه سر و گوش خانه کش  دستی
 پختم 

 یو دخترانه ا یممال یشو آرا یدمرا برس کش یمموها یستادما ینهآ  جلوی
 صورتم نشاندم  یرو

  ینبر زمنشستم  یمکمد لباسها  یجلو یفیتکل یبعد با ب  و

،  یدمبودمش همان را پوش یدهتاپ دکلته قرمزداشتم که تا به حال نپوش یک 
     یکردام نم یشده بود اما راض یخوب  یز چ ینبا آن شورتک ج

 یلیپاست یبه رنگ آب  یدیلباس کوتاه م یک بار  ینکمد گشتم و ا  یانم دوباره
 ستم ب یرا دم اسب یمو موها یدمگرد پوش  یقهو  یحلقه ا ینبا آست

 داد  یامپ برهان

 خونتم  یگهفرودگاه شدم تا دو ساعت د یحاال سوار تاکس ینمن هم ـ

 خانه به صدا درامد  یفوندو ساعت بعد که گفته بود آ  دقیقا

  یستادمجا خورده ا یفونآ  یرگر تصو یطرفش پرواز کردم اما جلو به
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 خانم مسن و موجه پشت در بود  یک 

 را برداشتم  یگوش  یدترد با

  ییدبفرما ـ

 هستم ! یخانیسار ـ

 انگار که به چشمانم اعتماد نداشتم  یستادا یلحظه ا یبرا قلبم

  یکنمخواهش م ییدبفرما ـ

و خداراشکر  یدمکش  یمبه لباس و موها یکنسول دست   ینهآ  یرا زدم و تو در 
  یدمگفتم که آن تاپ دکلته قرمز را نپوش

 رز قرمز دست شان بود  یهااز گل  یاستقبالشان رفتم ، دسته گل بزرگ  به

 تم :گرفتم و گف  یشرمندگ  با

  یدمرس یخدمت شما م یدمن با یدینچرا شما زحمت کش ـ

 زد  ینیو پر نفوذش را به صورتم داد و لبخند دلنش یرامهربان اما گ نگاه

 کرده   یز خدمت توئه عز  یامب ید؟ پسرمن دلش رفته من با یزمتو چرا عز  ـ

ر برد غرق در لذت شدم و به سالن دعوت شان کردم به کا یمکه برا  یلفظ  از 
 یبود و وقت  یدهپوش یباییگلدار و ز یر حر  یز همراه با شوم یشلوار پارچه ا

 و کوتاهش مرا سر ذوق آورد  یفندق  یاش را برداشت موها یروسر 
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 یشانمبل تک نفره  رو به رو یگذاشتم و رو  یگلدان بزرگ   یگل را تو  دسته

 نشستم 

استرس لبخند   یاریشرم و بس  یر محبتش نگاهم کرد و من با اندک گاه پُ با ن  او
 زدم 

 نه ؟ یامبهت نگفته من قرار بود ب ـ

 کردم   یکوتاه وآهسته ا  خنده

 یشت... هرچقدر پ یمبار من و تو تنها باش ینمن گفتم ا یادخواست ب یم ـ
 بوده بسشه 

شد و چقدر حس تر  یقو نگاه او عم یدمخند یز را جلو دهانم گرفتم و ر دستم
 و حال نگاهش به برهان شباهت داشت 

 بود رد تماس دادم اما بالفاصله تماس گرفت  یازد ، رو یبرهو موبایلم

 برهان نگاهم کرد و گفت : مادر 

 دخترم جواب بده  یستمن یبهغر  ـ

 ، خالم هستن  یندار یار نه اخت ـ

 گوشم نشست   یتو یازده رو یجانه یرا وصل کردم و صدا تماس

 ؟ یدیچرا رد تماس م یشعور ب ـ

 جا هستن  ینا یخانیجان خانم سار یارو ـ
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 خورد که سکوت کرد  یکهکردم   حس

 : گفتم

 ؟ یرمبعدا باهات تماس بگ ـ

دست کتک  یهخودتو آماده کن  یرازیمفردا ش یار بهت زنگ زدم بگم من زان ـ
  یبخور

 را از مادر برهان گرفتم  نگاهم

  یستن یمشکل میز باشه عز  ـ

بدبخت  یزنهچه لفظ قلم حرف م یامباش تا ب یستن یعه پس اگه مشکل ـ
 ؟ یلذل

 دهن لق سوگل لعنت فرستادم  به

 حرص زده نباشد گفتم : یکردمم یکه سع  ییو با صدا یدمگز   لب

 االن وقت ندارم  یشمخوشحال م یار ب یفتشر  یزمعز  یارو ـ

 اصال خوشحال نباش  ـ

 باش مراقب بچه ها  یزمبوسمت عز  یم ـ

  یدرا قطع کردم و مادر برهان پرس تماس

 درسته ؟ یار ، زان یشهافتاد خاله ات همون خانم دوست برهان م یادمحاال  ـ

 سه ماهه بارداره  ینطورهبله هم ـ
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 باز تر شد و گفت : لبخندش

 آره برهان گفت دوقلو دارن  ـ

 و او گفت : دمیذوق خند پر 

 خدا حفظشون کنه  ـ

 یبعد صحبت م ینخنک ش ینبراتون بخور یارمب یزیچ یه یدیناجازه م ـ
  یمکن

  یکش  یزحمت م ـ

 و گفتم : برخاستم

 ؟ ینشربت سکنجب یا یندار یلعرق بهارنرنج م ـ

 ممنونم از لطفت همون عرق بهار نارنج  ـ

ها را هم فراموش   یوانل  یاسترسم باال بود که جا  یآشپزخانه رفتم و به قدر  به
 کردم 

عرق را  یوانو بعد با وسواس ل یدمام کش یشانیبه پ یدم اندک را َتر کر  دستم
 بشقاب گذاشتم و به سالن بردم  یآماده کردم تو

  یکردبود را نگاه م یز م یرو یونعکس خاتم پدرم که کنار تلوز قاب

 لب گفت :  یر نظر انداخت و ز  یمپاشنه صندلم سر چرخاند به قد باال  یصدا  با

 ر بهتر ت یفظر  یبرهان ناکس ، هرچ  ـ
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 مقابلش گذاشتم  یز م یرا رو یوانو ل یدملب گز  یفشتعر  از 

 پدر چند وقته فوت کردن ؟ ـ

 سالم بود  یستب یشهم یشش سال یه ـ

 و گفت : یدکش  آهی

 ا رحمت کنه خد ـ

 پشت دستش گذاشت و گفت : دست

 اراده و همتت شدم  یفتهازت بهم گفته که ش یزاییچ یهبرهان  ـ

 لطف شماست  ـ

بپسندم ، علف  ینمبب یتوکه تو و خونه و زندگ  یومدم؟ من امروز ن یدون  یم ـ
که اونم اونقدر قندش باال زده که چند وقته   یادب یرینش یبه دهن بز  یدبا

 بچم  هیزنمنگ م

 اش خنده ام گرفت  یشوخ طبع از 

 اومدم و خوشحالم که برهانم باالخره دلش رفت  یم یدفقط اومدم چون با ـ

  یدشد و پرس یلتمابه جلو م کمی

 دلت باهاشه ؟ ـ

 و سکوتم رضا بود  یختر یکباره دلم

 و گفت : یدنوش یوانشاز ل یجرعه ا خندید
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 ... مثل خودت  یدهم یراز ش یبه به بو ـ

 گرداند و گفت :  یمصورت و موها یپر مهرش را رو نگاه

 ، خدا برامون نگهت داره  یخوشگل ـ

اعت حضورش خرجم کرده بود قلبم س یک ینکه در ا  یمن از تمام محبت  و
  یکردکودکانه ذوق م

 آن مبل دونفره اشاره زد و گفت : یکنار خودش رو  به

 تر  یک نزد یاب ـ

ام که  یدم اسب یموها یبه انتها یکنارش نشستم و او دست و رغبت   یلم با
 ینبود ، لبخند  یو لبخندش از آن لب ها جداشدن   یدافتاده بود کش  ینهس  یرو

 ماند ...  یمکه خدا را 

 یرون شکل ب یلو مستط یسرمه ا یپا گذاشت و جعبه مخمل یرا رو کیفش
دور  یباو ز یفظر  یددستبند طال سف یکبعد  یو بازش کرد ، لحظه ا یدکش

 مچم انداخته بود و من دل در دلم نبود ... 

و تمام حس مادرانه   یدمچسب  یصانهتنش را حر   یو من گرما  یدآغوشم کش  به
  دمیاش را نفس کش

مادرش همان روز به تهران بازگشت و قرار شد من و  یموجود اصرار ها با
  یمخبرش کن یمرا که گذاشت یمانبرهان قرار مدارها

 امد  یخنده اش م یبرهان را گرفتم تماس که وصل شد فقط صدا شماره
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 دانست چه کرده  یخودش م انگار 

 فتم :گ  یرهمادرش خ یوهمبل نشستم و به بشقاب م یرو درمانده

 اومد تو دهنم  یقلبم داشت م یت گف  یبهم م یدبا ـ

 قربون اون قلبت  ـ

 سکوت کردم و گفتم : اندکی

 مادرت از رابطه مون خبر نداره نه ؟ ـ

  یدخند بلند

 ینطوریذاشت من ا  یدونست نم  ی؟ مامان من ساداِت اگه م  یفکر کرد  یچ  ـ 
موند خودش  یقدم نمتا اونجا منتظر عا یکردتو اتاقم لم بدم منو خرکش م

  یکردم یجار عقدو

 مبل دراز کش شدم  یرو  خندیدم

 و گفتم : یکردمم یباز یماز موها یدسته ا با

  یرکاهپسر ناباب و آب ز یا ـ

 و آهسته گفتم : یچیدگوشم پ  یخنده مردانه اش تو صدای

 ؟ یایم یک  ـ 

  یامکار عقب مونده تو دفتر دارم پس فردا م  یسر  یه ـ

 قلبم هم آرام گرفته بود  یع شد پرنده زندان که قط  تماس
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 *** 

 یروناش کم بود تذکر دادم و از آشپزخانه ب  ی، چاشن  یدمکرفس را چش  خورش
 زدم 

که هفته   ییو به کمک حسابدار به حساب ها  یستادها  یشخوانپشت پ  سوگل
 کرد   یم یدگیشده بود رس یینگذشته باال پا

همهمه  یننشسته بودم که صدا یزمت منوز پشاتاقم رفتم در را بستم و ه به
 یخچهارچوب در اتاق م یدر را باز کردم و همانجا تو یداز سالن به گوش رس

 شدم 

 .. او

 جا ... این

رنگش با آن  یگرد و توس  یقه یشرتسرش بود و ت یکاله گپ مشک   همان
 و جذابش کرده بود  یپخوش ت یار بس یرهت ینشلوار ج

 دورش را گرفته بودند  ها یاز مشتر  یو تعداد پرسنل

  یرندتا آنها عکس شان را بگ یستادمنرفتم همانجا به تماشا ا جلو

 یکم  یدداد و لبم به خنده چاک یک دو دستش را باال برد و ال یدمرا د سوگل
 جلو آمد و گفت :

 جاست  ینا یچ  یبرهان برا یدوننهنوز نم یناا ـ
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 ی نفر  یس  یستب  یتجمع  انیدادم و به برهان خندان م  یهتک  یوار را به د  سرم

 چشم دوختم 

آدم ها را کنار زد و به   ی، به آهستگ   یدلحظه سرش را باال آورد و مرا د  همان
جا  ینا یخانیدانستند برهان سار یسمتم آمد آنها هم به دنبالش و هنوز نم

  یکندچه م

  یستادام ا یقدم یک در 

  یخوش اومد ـ

 از ماند شد دهانم ب خم

 بود  یداز او بع یتموقع یندر ا آن هم یحرکت  چنین

  یشدتک تک شان حس م یرت، ح یدخواب یلحظه ا یسالن برا همهمه

 کرد و در را پشت سرش بست نگاه در اتاق چرخاند   یتاتاقم هدا به

 نگاهم کرد  کمی

 یروزها فرزام هم معما یناز هم یکینبود و قطعا  یاندر م یپنهان  یز چ دیگر 
که   یو مرد قد بلند یبلند مشک  یشاس ینشکه آن ما  یشداش حل م یذهن

بود و چرا خودش را پنهان  یگذاشت چه کس  یشب ها به بزم زنانه من پا م
 یعهشا یکه پ یکار یکه مبادا به دست مردم ب  یی... از ترس آبرو یکردم
 راه ممکن بود  نیو معقول تر  ینبهتر  یپنهان کار یزدبر  یکردندم

 *** 
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تپل شده بود قنج   یآن صورت که کم  یتم و دلم برارا بغل گرف  یارو  یاطاحت  با

 از خجالتم درامد یاش حساب  یلب یر ز یرفت و او هم با فحش ها

 گفتم :  و

  یشیم یمهربون و جذاب  یبابا ـ

 شد و گفت : یچراغان  چشمانش

تحمل از دست دادن تو رو نداره ،  یکهمرد یندونستم ا یاز اولشم م ـ
 نه ؟ یگهد یشیخوشبخت م

  یدمرهان را از پشت سر شنب صدای

  ینداره ِاال خوشبخت  یا یگهچاره د یشهمعلومه که خوشبخت م ـ

 گفت :  یمن نگاه کرد و با اخم ساختگ  به

 ؟ یکنیبغل م ینوا یقهدم به دق یهچ یشاصال معن ـ

 دن برهان جانم را نشانه رفت و گفت :دستش را دراز کرد  پشت گر  زانیار 

 گمشو بابا  ـ 

 خانه گذاشت و رو به برهان گفتم : پا به زانیار 

 جوابتو ؟ یگرفت  ـ 

 را گرفت و آهسته به سمت خودش  یشرتمت یقه

 و گفت : یختر یشصدا یانم جدیت
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  یسالم یلتحو یتو اجابت دعا ـ

  یسال دعا کردم برگرد یللحظه تحو ـ

که   ییها یرجیرکج یدر مشت فشردم صدا ینهشرتش را از قسمت س تی
 شد  یم یدهخواندند شن یار نشسته مباغچه به به یانم

  یندار یجز عاشق  یچاره ا یشهر من که باش در 

  یست که مبتال شو یکاف   یقدم عم یک 

 شدم ، یرهبهار زده چشمانش خ یچهدر به

 هم من و  باز 

 و  تو

  شیراز 

 ... یونیمشهر مد ینعشق مان را به بهار ا ما

  یمهم زمزمه کرد یو برا یکردم یداغش را کنار گوشم خال یها نفس

 ترانه  ینا یدادعاشقت نبودم پا نم اگه

 عاشقانه  ینزنده باد ا یاریبد ب یالخ بی

 

 

 پایان
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 هزارو چهارصد  یبهشتُارد یینها ویرایش

 عت قنا آناهید

  یسندهنو یناز ا یهانرما دیگر 

 پیانیست

 دلواپسی

 فرشته  سایه

 

 


